
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 474

На 8 февруари 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрации на партии и коалиции за участие в изборите за 

Народно събрание на 26 март 2017 г.

Докладват: Бойчо Арнаудов, Мартин Райков, 

Румяна Сидерова, Росица Матева, 

Катя Иванова

2. Обсъждане, свързано с машинното гласуване.  

Докладва: Ивилина Алексиева

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Таня Цанева

4. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Румяна Сидерова,

Ерхан Чаушев, Таня Цанева,

Ивайло Ивков, Георги Баханов

5. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева, 
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Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева.

Заседанието  бе  открито  в  16,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 15 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 8 февруари 2017 г. 

Днешното заседание започва по-късно поради състоялата се 

среща  на  Централната  избирателна  комисия  с  представители  на 

Министерския  съвет  във  връзка  с  организационно-технически 

въпроси, свързани с машинното гласуване. 

Колеги,  в  днешния  ден  изтича  срокът  за  подаване  на 

документи, а също така и за регистрации на партии и коалиции за 

участие в предстоящите избори за народни представители на 26 март 

2017 г.

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:

1. Регистрации на партии и коалиции за участие в изборите за 

Народно събрание на 26 март 2017 г.

Докладчици,  заявили  се  до  този  момент,  са   господин  Бойчо 

Арнаудов,   господин Мартин Райков,   госпожа Румяна Сидерова. 

Вероятно ще има и други колеги.

2. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 4230-ПВР.

Докладчик е  господин Райков.

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладчик е  госпожа Цанева.
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4. Искания за отваряне на запечатано помещение.

Докладчици са  госпожа Грозева,   господин Арнаудов,   господин 

Чаушев и  господин Пенев.

5. Доклади по писма.

Докладчици  са   госпожа  Солакова,   господин  Чаушев, 

госпожа Цанева,  господин Ивков и  господин Баханов.

6. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Нейкова.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:   Госпожо председател,  моля да  ме 

включите в точка пета – „Доклади по писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   госпожо 

Нейкова.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  предлагам  днес  да  разгледаме  само 

точка  първа  с  оглед  напредналото  време  и  с  оглед  належащите 

въпроси  и  точка  втора  да  бъде  нова  –  взимане  на  решение  за 

възлагане  на  обществена  поръчка  за  машинно  гласуване.  Всички 

други точки да останат за утре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Вашето 

предложение,  господин Ивков.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:   Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите в т. 6 „Разни“, в т. 5 „Доклади по писма“ и в т. 4 „Искания 

за отваряне на запечатано помещение“ и в т. 3 „Доклади по дела, 

жалби и сигнали“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отбелязах си,   госпожо 

Сидеров

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Виждам, че в папката ми има писма за 

доклади.  Моля да  ме включите  в  т.  5  „Доклади по писма“,  за  да 

запозная комисията с тях.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   господин 

Райков.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:   Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите в т. 4 -  „Искания за отваряне на запечатано помещение“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т.  1 „Регистрации на партии и коалиции за участие в 

изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Включих Ви,   госпожо 

Матева.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  т.  5 

„Доклади по писма“, уважаема  госпожо председател.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

 Госпожа  Иванова  също  включвам  в  т.  1  да  докладва 

предложение за регистрация.

Колеги, отвъд предложенията за допълване на дневния ред, 

има предложение от  господин Ивков в дневния ред днес да остане 

само точка първа „Регистрации на партии и коалиции за участие в 

изборите  за  Народно  събрание“  и  следваща  точка  да  бъде 

„Възлагане на обществена поръчка за машинното гласуване“.

Колеги,  по  това  предложение  някой  иска  ли  да  вземе 

отношение?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Господин Христов абсолютно правилно 

ме  коригира  извън  микрофон.  Не  „възлагане  на  обществена 

поръчка“, защото ние нямаме готовност за това, но да бъде взимане 

на принципно решение с оглед вариантите за възлагане изработката 

и решаване на въпроса за машинното гласуване. Тоест, принципно 

да  решим каква  поръчка  ще обявяваме,  ако трябва  да  съм точен. 

Считам, че това е най-важният въпрос, както и другият -  по първата 
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точка – защото днес е крайният срок за регистрациите. Всички други 

въпроси мисля, че могат да останат за утре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,   господин 

Ивков.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  подкрепям  предложението  на 

колегата  Ивков,  но  считам,  че  и  точка  трета  относно  жалбите  и 

сигналите и то именно тези, които не търпят отлагане, както каза и 

колегата Сидерова, трябва да остане с оглед на администрирането на 

същите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Баханов.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По принцип подкрепям предложението 

на  колегата  Ивков в тази му част,  касаеща включването на нова 

точка  като  точка  втора.  Но  бих  предложил  малко  по-различен 

вариант.

Нека наистина след точка първа да разгледаме точка втора и 

да вземем принципно решение и, ако има време, да минем някои от 

другите точки от дневния ред. Не е задължително да го спазим. Но 

това да стане, след като минем точка първа и точка втора.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Томов.

Колеги, аз ще подложа на гласуване предложението за нова 

точка  втора.  Но  не  съм  убедена.  Колеги,  в  момента  разпределих 

много  преписки  за  днес  и  ми  се  струва,  че  част  от  тях  –  по 

отношение на писма, по отношение на организационно-техническа 

подготовка  и  свързани  с  други  администрации  като  например 

администрацията на Министерския съвет – също са важни. 

Затова нека това да бъде точка втора, да я изчерпим и, ако 

можем, и други точки да разглеждаме днес.

 Господин Ивков, бихте ли се съгласил с това?
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Да. Тогава предлагам по-конкретно  т. 2 и 

т. 4 да отпаднат изобщо от днешния дневен ред, а от т. 5 и от т. 6 да 

останат само нетърпящите отлагане въпроси.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: …. като вие, колеги, по т. 

3, 5 и 6 всъщност ще прецените кои са неотложните.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Като включим точка втора, принципно 

комисията трябва да гласува някакво принципно решение дали ще 

вървим  по  пътя  на  наемане  или  закупуване  на  мишините  за 

гласуване. 

Съображенията  ми  са  следните.   В  моя  папка  имам 

разпределено  писмо-намерение  от  фирма,  която  може  да  осигури 

евентуално  машини  за  наемане.  Но  точката,  в  която  аз  ще  го 

докладвам, е точка пета – „Доклади по писма“. 

Запознайте  се,  на  английски  е,  вижте  го,  защото  все  пак 

трябва да се формира някакво решение, защото т. 2 ще предопредели 

следващата точка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Райков.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  искам  да  кажа,  че  няма  пречка 

колегата Райков да докладва като свързана преписка това, за което 

спомена, в точка втора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подлагам  на  гласуване 

предложението така предложеният и допълнен проект на дневен ред 

да включва: т. 1 с докладчиците, които се заявиха, нова точка 2 – 

обсъждане, свързано с машинното гласуване – като настоящата т. 2 

да  отпадне,  т.  3  – належащи доклади,  т.  4  да отпадне,  т.  5  и 6 – 

належащи доклади по преценка на колегите с оглед на спешност.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  
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Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против – 

няма. 

Дневният ред се приема.

Колеги,  тъй  като  дневният  ни  ред  претърпя  промени,  за 

протокола казвам и се надявам, че в момента се записва, за да се 

актуализира  дневният  ни  ред,  точка  първа  е  такава,  каквато  е,  с 

докладчици   господин  Арнаудов,   господин  Райков,   госпожа 

Сидерова,  госпожа Матева,  госпожа Иванова и евентуално други 

колеги. Точка втора е обсъждане, свързано с машинното гласуване. 

Точка трета е „Доклади по дела, жалби и сигнали“ със съответните 

докладчици. Точка четвърта е „Доклади по писма“ със съответните 

докладчици. Точка пета е „Разни“.

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  тъй  като  с  колегите,  с  които 

днес сме дежурни, сме се разбрали,  че днес постъпилите,  заявили 

регистрация партии и коалиции, ще ви ги докладваме след 17,00 ч., 

за  да  може  да  докладваме  при  приключена  вече  проверка  и 

евентуално следващите – при неприключила такава.

В тази връзка ви предлагам, ако имаме готовност в момента с 

проверени  партии  и  коалиции  за  регистрация,  да  изчерпим  тази 

точка,  след  което,  ако  има  наистина  спешни  доклади  по  жалби, 

които трябва да заминат за Върховния административен съд, също 

да ги изчерпим, след което да започнем с новата втора точка – за 

машинното  гласуване,  като  моето  конкретно  предложение  е  да 

вървим  по   обществената  поръчка,  която  миналата  година  бяхме 

обявили и конкретно предлагам поне двама от юристите да поканим 

в  залата,  за  да  могат  да  коригират на  място,  веднага,  това,  което 

решаваме, за да не губим време.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.
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Колеги,  ние  вече  записахме  новата  точка  в  дневния  ред, 

наречена „Обсъждане, свързано с машинното гласуване“. В рамките 

на  това  обсъждане не  пречи по никакъв начин предложението на 

госпожа Матева.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1.  Регистрации  на  партии  и  коалиции  за  участие  в 

изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали се намира проект на решение № 4242. Върнала се е 

проверката от ГД  ГРАО относно регистрация на коалиция „АБВ – 

Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26 

март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „АБВ – 

Движение  21“,  подписано  от  Константин  Василев  Проданов  и 

Татяна Дончева Тотева, заведено под № 4 на 7 февруари 2017 г. в 

регистъра  на  коалициите  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

1. Споразумение за образуване на коалиция от партии „АБВ – 

Движение 21“ между ПП „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/“ и ПП „Движение 21“ от 31.01.2017 г. за участие в 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от 

лицата,  представляващи  партиите,  и  подпечатано  с  печатите  на 

участващите в коалицията партии.

2.  Удостоверение  за  актуално  правно  състояние  на  партия 

„АБВ  /АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО  ВЪЗРАЖДАНЕ/“, 

издадено  на  30.01.2017  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-4  състав,  по  ф.д.  № 

474/2014 г.

3.  Удостоверение  за  актуално  правно  състояние  на  партия 

„ДВИЖЕНИЕ  21“,  издадено  на  30.01.2017  г.  от  СГС  –  ТО,  VI-5 

състав, по ф.д. № 7517/2003 г.
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4.  Удостоверение  № 48-00-50 от 31.01.2017 г.  на Сметната 

палата на партия „АБВ за внесени от партията финансови отчети за 

2013, 2014 и 2015 г.

5.  Удостоверение  № 48-00-49 от 31.01.2017 г.  на Сметната 

палата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ .

6.  Образец  от  подписа  на  представляващия  партия  „АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“.

7.  Образец  от  подписа  на  представляващия  партия 

„ДВИЖЕНИЕ 21“.

8. Образец от печата на партия „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“.

9. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.

10.  Образец  от  подписите  на  представляващите  коалиция 

„АБВ – Движение 21“.

11.  Заявление  от  представляващите  коалицията  за  името  и 

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната  отчетност  на  коалицията,  свързани  с  предизборната 

кампания.

12.  Удостоверение  изх.  №  11-00-049  от  03.02.2017  г.  на 

„Банка ДСК“ ЕАД, за актуална банкова сметка на името на партия 

АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, по която 

ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

13. Вносна бележка от „Банка ДСК“ ЕАД от 02.02.2017 г. за 

внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 

2500 лева по сметка в БНБ.

14. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 7501 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията. 

Същият  е  и  в  структуриран  електронен  вид,  представен  на 

технически носител.

15. Пълномощно от Татяна Дончева Тотева в качеството й на 

председател  на  ПП  „Движение  21“  в  полза  на  Данаил  Валериев 

Георгиев.
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Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на 

коалицията  в  бюлетината  по  следния  начин:  Коалиция  „АБВ  – 

Движение 21“.

Кавичките отпадат, правя си автокорекция – Коалация АБВ – 

Движение 21. 

От протокол с вх. № НС-04-03-12 от 8 февруари 2017 г. на 

ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на 

избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на  коалиция  „АБВ  – 

Движение  21“  в  ЦИК  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители  на  26  март  2017  г.,  се  установява  спазването  на 

разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 

2500  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  коалиция „АБВ – 

Движение 21“

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 във връзка с чл. 129, 

ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 

2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „АБВ – Движение 21“ за 

участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“  във  връзка  с  чл.  141,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира  коалиция  „АБВ  –  Движение  21“  за  участие  в 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по 

следния начин: Коалиция АБВ – Движение 21.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин Райков.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  промяна  в 

първия абзац. Заявлението не е подписано от Татяна Дончева, а от 
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господин  Георгиев,  който  е  пълномощник  на  Татяна  Дончева. 

Направи ми впечатление, защото го приемахме заедно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова. Извършва се тази поправка.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тъй като от решението не е видно от кого се 

представлява тази коалиция, предлагам, както и досега сме писали в 

други  решения,  в  т.  10  –  Образец  от  подписа,  имената  – 

представляващи или представляващ коалиция. Поне от някъде да е 

ясно кой представлява коалицията. Тоест, в т. 10 името да напишем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова, за забележката. Това осигурява и публичност на лицето, 

което представлява коалицията.

МАРТИН РАЙКОВ: Представлява се заедно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тогава трябва да бъде „Образци 

от подписи на представляващите заедно и поотделно….“

МАРТИН  РАЙКОВ:  В  преписката  фигурират  двамата 

представляващи и има два образеца от подписи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:   Госпожо председател,  колегата  Сидерова  и 

колегата Бойкинова изчерпаха моите два въпроса, които и аз мислех 

да задам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Това,  че  към  момента  в  останалите 

решения не сме го включвали, не означава, че ние не следва да го 

включим. Това е първото.

Считам,  че  след  образците  от  подписите  на  представляващ  или 

представляващите – там трябва да се добавят имената.

Но  аз  предлагам  след  т.  15,  където  приключва  изброяването  на 

документите,  които  са  приложени  към  заявлението,  да  включим 

един нов абзац преди „Заявено искане за отпечатване…“, в което да 
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пише,  че  коалицията  се  представлява  от  –  еди-кое  си  име  или 

имената на двамата – заедно или заедно и поотделно, или петима от 

четиримата или колкото и да е. Тоест, да имаме един оформен абзац, 

който да включва този текст.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, какво мислите по това 

предложение? На мен ми се струва удачно.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  го  подкрепям.  Най-накрая  удържах 

победа след 17 години в ЦИК благодарение на  господин Андреев. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Добре,  колеги,  наистина  има  резон.  Като 

докладчик се съгласувам с предложените поправки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  това  предложение 

има ли други коментари? Поотделно ли да ги подложа на гласуване 

или заедно?

Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване така предложения ни 

проект  на  решение  ведно  с  корекцията,  направена  в  зала  по 

отношение  на  т.  10,  и  нов  абзац  след  т.  15  във  връзка  с 

представляващите коалицията лица – в случая заедно.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  проект  на 

решение.

Режим на гласуване.

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4250 – НС.

 Госпожа Сидерова е следващият докладчик.

Заповядайте, госпожо Сидерова
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали се намира проект на решение № 

4228 – „Глас народен“.

Виждате  решението.  Налице  са  всички  документи. 

Заявлението  е  подписано  от  самия  представляващ.  Всички 

необходими  изисквания  и  документи  са  налице.  При  направената 

проверка  са  налице и  над  2  500  подписа в  списъка  на  граждани, 

които подкрепят регистрацията на партията, което води до извода, 

че са налице изискванията както на нашето решение, така и на чл. 

133,  чл.  134,  чл.  135,  чл.  129 и всичките изисквания от Изборния 

кодекс за регистрация на партията.

Но  наименованието  на  партията  е  без  кавички.  Така  е 

заявено – Глас Народен. Това ще бъде поправката.

В т. 4 образецът от подписа е на Светослав Емилов Витков. Те 

имат  образец  и  на  пълномощника  и  в  машинописното  бюро  са 

записали  по  погрешка  името  на  пълномощника  вместо  на 

представляващия. Но налице е заверка от подписа.

Така  че  това  е  редакцията  –  навсякъде  Глас  народен  без 

кавички, включително и върху бюлетината.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Понеже виждам, че в т. 3 пише „Образец 

от подписа на представляващия партията“, нищо чудно да има два 

образеца от подписи  - както на представляващия Светослав Емилов 

Витков, така и на Светла Бригова Аспарухова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Коалицията  се представлява само от 

Светослав Витков. Отпада името Светла Бригова Аспарухова и на 

нейно място пишем „Светослав Емилов Витков“.
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Да, прав е  господин Баханов. Точка 4 отпада и името се пише 

в точка 3.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други  въпроси? 

Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  13  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4251-НС.

Продължете,  госпожо  Сидерова,  със  следващия  Ви  доклад. 

Имате думата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение  №  4247.  Това  е  проект  на  решение  за  регистрация  на 

коалиция  „Обединение  ДОСТ“  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

С вх. № 5 в регистъра на коалициите е постъпило заявление за 

регистрация от коалиция „Обединение ДОСТ“ за участие в изборите 

за народни представители на 26 март 2017 г. 

Към заявлението са приложени всички необходими документи 

за  всяка  една  от  партиите.  Има  и  решение  за  образуване  на 

коалицията, което съдържа всички необходими изисквания по закон. 

Коалицията се представлява заедно, само заедно, от Лютви Ахмед 

Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов.

В т. 14 ще добавя „безлихвен депозит в размер на 2 000 лв. по 

сметка на ЦИК в БНБ“. А преди т. 14, която ще стане т. 15, т. 15 ще 
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стане   т.  16,  ще  има  нова  точка  14  –  от  кого  се  представлява 

коалицията.  Обединението  се  представлява  заедно  –  казах  вече 

имената на господата.

Партията  е  заявила  наименованието  си  с  кавички,  но  за 

отпечатване  върху  бюлетината  ще  бъде  без  кавички.  Това  е 

отразено.  Ние  сме  възприели,  че  върху  бюлетината  не  слагаме 

кавички на наименованието.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.;

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение,  ведно  с  автокорекциите  и  допълненията,  които  направи 

докладчикът.

Гласували  13  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4252-НС.

Заповядайте за следващия си доклад,  госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, налице са всичките 

необходими  изискуеми  документи  за  регистрацията  на  партията. 

Проверена  е  подписката.  Налице  са  повече  от  2500  подписа  в 

подкрепа на регистрацията на партията. Протоколът е с вх.№ НС-04-

03-15 от 8 февруари, тъй като това липсва в проекта на решение. 

Както  виждате  името  на  партията  е  партия  на  „Зелените“,  но  за 

бюлетината се отпечатва без кавички.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги имате 

ли коментари? 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  ще  впиша  също 

представляващия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да.  И по т.6  банковата 

сметка на БНБ по сметка на ЦИК. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. Моля да гласуваме. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

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

Ивайло  Ивков,   Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова, 

Таня Цанева), против няма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо  Сидерова  ще 

имате ли още проекти? Ще имате. Оставам ви като докладчик. 

Следващият  докладчик  е  госпожа  Матева.  Извън  зала  е. 

Следващият докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  за 

регистрация на коалиция „Нова Република“. Проектът е в моя папка 

под  №  4251.  Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  коалиция 

„Нова  република“  подписано  от  Радан  Кънев  и  Трайчо  Трайков. 

Заведено под № 6 от регистъра на 7.02.2017 г. Към заявлението са 

приложени  предизборно  политическо  споразумение  между 

Политическа партия „Демократи за силна България“,  Политическа 

партия  „Съюз  за  Пловдив“  и  Политическа  партия  „Българска 

демократична  общност“.  Това  са  партиите  в  състава  на  тази 

коалиция.  Коалиционното  споразумение  е  подписано  от  всички 

представляващи партии и подпечатано с печатите. 

Представени са удостоверения за актуално правно състояние 

на трите партии, както и образец от подписа на представляващите 

трите партии, удостоверение от Сметната палата и за трите партии 

за  внесени  отчети.  Образец  от  подписите  на  представляващите 

коалиция.  Образец  от  печатите  на  партиите.  Банков  документ  за 

внесен  безлихвен  депозит  в  размер на  2500 лв.  Удостоверение  за 
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актуална банкова сметка на името на Партия „Демократи за силна 

България“,  която  ще  обслужва  предизборната  кампания  на 

коалицията.  Списък  съдържащ три имена и  ЕГН на заявени 4330 

избиратели подкрепящи регистрацията  и структуриран електронен 

вид  и  името  и  длъжността  на  лицето,  което  ще  отговаря  за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията. 

Коалицията  ще  се  представлява  съгласно  коалиционното 

споразумение от господин Радан Кънев и Трайчо Трайков заедно. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на коалицията 

по следния начин:  Нова Република – ДСБ – Съюза за Пловдив и 

Българска демократична общност. Това са трите партии в състава. 

От протокол с вх.№ НС-04-03-14 от 8.02.2017 г. от извършена 

проверка на списъка на избирателите от ГД ГРАО се установява, че 

коалицията  отговаря  на  изискванията  на  чл.140,  ал.3,  т.6  от 

Изборния кодекс,  а  именно подкрепена е  от  не по-малко от  2500 

избиратели. Налице са изискванията на Изборния кодекс и на наше 

решение  4133  за  регистрация  на  Коалиция  „Нова  република“  за 

участие  в  изборите  за  народни  представители  на  26.03.2017  г., 

поради  което  ви  предлагам  да  регистрираме  Коалиция  „Нова 

Република“  като  наименованието  на  коалицията  се  отпечатва  в 

бюлетината по начина, по който ви прочетох съгласно заявлението.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  От  кога  е  коалиционното 

споразумение? 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Коалиционното  споразумение  е  от 

6.02.2017 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  в  първа  точка 

обикновено  в  решенията  фигурира  датата  на  подписване  на 

коалиционното  споразумение,  а  в  този  проект  липсва,   затова 

зададох въпрос.  И сега с учудване разбирам, че споразумението е 

подписано на 6-ти, а на 7-ми е заведено в Централната избирателна 

комисия. Обръщам внимание на този факт и предлагам да се отложи. 
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Аз лично ще се опитам да проверя след като е върната подписката в 

помещението  в  което  се  съхраняват,  за  да  съм  убедена  при 

гласуването на този проект на решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колегите  искат  да  се 

запознаят с документацията. Заповядайте с другия доклад. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект 

относно регистрация на Партия „Възраждане“ за участие в изборите 

за  народни  представители.  Постъпило  е  заявление  от 

представляващия  партията  Възраждане  и  подписано  от  него,  а 

именно от Костадин Тодоров Костадинов.  Заявлението е  заведено 

под  №  8  на  7  февруари  2017  г.  Към  заявлението  са  приложени 

всички  изискуеми  се  по  Изборния  кодекс  документи,  а  именно 

удостоверение  за  актуално  правно  състояние  на  партията, 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети, образец от подписа на представляващия партията, образец от 

печата  на  партията,  името  и  длъжността  на  лицето,  което  ще 

отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, вносна 

бележка  за  внесен  депозит  в  размер  на  2500  лв.,  както  и 

удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва 

предизборната  кампания.  Списък  съдържат  три  имена  и  ЕГН  и 

саморъчен  подпис  на  заявени  4959  избиратели  подкрепящи 

регистрацията,  както  и  в  структуриран електронен  вид.  Заявено  е 

искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината 

ПП „Възраждане“. Както виждате в кавички. 

От  протокол  на  ГД  ГРАО  се  установява,  че  партията  е 

подкрепена  от  минимум  2500  избиратели  и  списъка  отговаря  на 

изискванията на чл.133, ал.3, т.5 от Изборния кодекс, поради което 

ви  предлагам  да  регистрираме  партия  Възраждане  за  участие  в 

изборите  за  народни  представители  на  26  март  2017  г. 

Наименованието,  което  е  заявила  партията  виждате  изписано  в 

решението. То е ПП Възраждане. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте господин Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Удостоверението от Сметната палата е само 

за 2015 г.,  което е представено.  А за 2014 г.  изследван ли е  този 

въпрос? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядате  господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам да се запозная с този проект и с 

подписката, както и с подписката на други вече регистрирани партии 

и коалиции, включително и  Движението за права и свободи искам 

да видя подписката, затова да се отложи моля за по-късен час. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отлагаме за по-късен час. 

Колеги, мисля че всички онези при които проверката вече е 

дошла бяха докладвани. Остават още 14 минути. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  И  все  пак  след  купищата  думи,  които 

както казах думите служат за замъгляване на желания, възгледи и 

т.н.,  както  и  за  изясняване,  пак  ще  използвам  моите  думи  за 

изясняване  на  ситуацията.  Какво  в  крайна  сметка  става  с 

предложението на господин Ивков? Подлага ли се на гласуване или 

не се подлага, кратко и ясно без безкрайни купища от думи. Да или 

не. Както винаги съм казвал решенията са в прости изречения. При 

20 думи в повече очевидно става въпрос за нещо друго по личното 

ми скромно мнение. Какво става в едно изречение с предложението 

на господин Ивков. Гласуваме ли го или не го гласуваме? Моля да се 

изясни тази ситуация. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Чаушев. Това приемам като забележка по начина на водене. Вие сте 

безкрайно прав. И предложението на госпожа Солакова преди малко 

и  предложението  на  господин  Ивков  сега,  би  следвало  да  бъдат 

подложени на гласуване. 

Колеги, в тази връзка подлагам на гласуване предложение за 

отлагане  разглеждането  на  докладвания  проект  за  решение  на 

регистрация  на  Коалиция  „Нова  Република“  с  мотивите  за 

запознаване членове на ЦИК с внесената подписка. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин 

Райков,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева),  против 6 

(Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Росица Матева, Цветозар Томов). 

Заповядайте госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  моето 

предложение  да  действаме  в  тази  ситуация  като  вчера.  Да  бъдат 

помолени сътрудниците от регистри да донесат подписката, за да се 

запознаем всички тук в зала  и да донесат един, два класьора. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  ще  помоля 

докладчика да организира със сътрудниците това. 

Заповядайте господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  всичките  томове,  кои  сме 

приели досега да се донесат тук и аз да се запозная с тях. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  реда  на 

постъпване. 

Постъпи  предложение  от  господин  Ивков  да  се  отложи 

разглеждането на проекта на решение. 

Колеги, подлагам на гласуване отлагане на разглеждането на 

друг внесен проект преди малко представен от госпожа Бойкинова за 

регистрация на Партия Възраждане със същите мотиви. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Цветозар  Томов 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Румен Цачев,  Таня Цанева), 

против  9  (Ивилина  Алексиева,   Камелия  Нейкова,  Севинч 

Солакова,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Колеги,  вторият  проект  представен  от  госпожа  Бойкинова, 

разглеждането му не се отложи. Така че след малко по отношение на 

регистрация  на  Партия  Възраждане  госпожо  Бойкинова  ще 
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продължим разглеждането.  Има трета  процедура и  вие ще бъдете 

четвърта. Дайте си процедурното предложение господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Предлагам да гласуваме процедурата по 

регистрация на ДПС. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Такава  процедура  все 

още няма господин Райков. Не сме гласували нещо подобно. 

Колеги,  продължаваме.  Беше  представен  проекта  за 

регистрация на Партия Възраждане. 

Господин Чаушев кажете вашето предложение. 

ЕРХАН ЧУШЕВ: Засега го оттеглям. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване проекта за регистрация на Партия Възраждане. 

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Цветозар  Томов 

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Ивилина  Алексиева, 

Камелия Нейкова,  Севинч  Солакова,  Александър Андреев,  Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица 

Матева) против 1 (Георги Баханов,).

Колеги, решението е № 4254-НС. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  против 

регистрацията,  не  защото  съм  против  регистрацията  на  ПП 

Възраждане  по  принцип,  а  поради  това,  че  имаше  колега,  който 

искаше да се запознае с преписката по регистрацията и не му беше 

предоставена такава възможност. 

Уважаеми господин Чаушев, аз съм за правото всеки да се 

запознава с каквото иска, за да вземе свое мотивирано решение. 

Обявявам 10 минути почивка. След което всички регистрации 

и след това точка втора. 

(След почивката)
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 16 членове на Централната избирателна комисия  и имаме 

необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание. 

Колеги,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  в  17.00  часа 

приключи  приемането  на  документи.  Онези  партии  и  коалиции, 

които  към  17.00  часа  са  били  в  сградата,  в  която  се  помещава 

Централната  избирателна комисия на тях документите все още се 

приемат и след това ще бъдат докладвани. 

Колеги, продължаваме с основната точка 1 от дневния ред – 

Регистрация на партии и коалиции. 

Отложи се разглеждане на преписка за Нова Република. 

Колеги,  мисля,  че документацията,  която трябваше да бъде 

прегледана  беше  прегледана.  Така  че  връщам  тази  преписка.  Тя 

беше  на  доклад  на  госпожа  Бойкинова.  Колеги,  моля  за  вашите 

коментари. 

Колеги, не виждам желаещи да участват в дискусията. Така 

че  подлагам  на  гласуване  проекта  на  решение  за  регистрация  на 

Коалиция  „Нова  Република“  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир 

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

Ивков,   Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, 

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, 

Таня Цанева), против няма. 

Колеги, това решение е № 4255-НС. 

Заповядайте господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  За  да  уеднаквим  практиката  на 

Централната  избирателна  комисия  след  като  беше  забелязано  от 

колегата  Солакова,  моля  да  прегледаме  всички  регистрирани 

коалиции и там където датата на коалицията не е написана след като 

взехме такова решение и отложихме заседанието да бъде поправено 
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решението с поправка на фактическа грешка, ако има такива разбира 

се. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте госпожо Солакова. 

СЕВИН СОЛАКОВА: Аз подкрепям предложението. Всички 

решения чиито проекти съм гледала и съм се запознавала, датата на 

коалиционното  споразумение  е  отбелязана  в  самото  решение.  Но 

нека да се направи такава проверка. Аз подкрепям.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля  че  няма 

нужда да го подлагам на гласуване освен, ако вие считате друго, тъй 

като сме въвели съответния стандарт. 

Започваме колеги струва ми се вече да предлагаме проекти на 

решения за регистрация при условията на неприключила процедура. 

Колеги, моля за две минути да направя справка и тогава да 

продължим. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докато се направи 

справката с ГД ГРАО, макар че проверката може да е приключила, 

но  няма  кой  да  я  изведе  в  Министерството  след  работно  време. 

Искам да ви кажа, че в моя папка днес имаме проект за решение – 

определяне условия и реда за образуване на избирателни секции в 

лечебни заведения,  домове за  стари хора и други специализирани 

институции както и в местата за лишаване от свобода, изготвяне на 

избирателните  списъци.  Имаме  проект  относно  преброяване  на 

преференциите.  Това  са  важни  решения,  които  ви  представям  на 

вниманието, за да може в следващите дни да ги приемем. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка 

в днешно заседание са качени проектите по отношение на жребиите, 

които ще се теглят в Централната избирателна комисия, а именно за 

номерата  на  бюлетините  и  за  отразяването  в  БНТ  и  БНР  на 

кампанията на партиите и коалициите и отделно от това проекта на 

решение за жребия, който ще се тегли в регионалните центрове във 

връзка с отразяването в регионалните центрове на БНТ и БНР. Моля 
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да ги погледнете и в някои от следващите заседания да може да ги 

приемам  по-рано  с  оглед  и  районните  избирателни  комисии,  а  и 

участниците в жребиите да се запознаят с процедурата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги току що проведох разговор с господин Гетов – главен 

директор  на  Главна  дирекция  ГРАО  в  Министерство  на 

регионалното развитие и благоустройството, който ме информира за 

това,  че  всички  проверки,  които  днес  ще  пристигнат  вече  са 

пристигнали. Всички останали ще пристигнат утре. 

В тази връзка колеги продължавам с точка първа от дневния 

ред за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за 

народни представители в условията на неприключила проверка. 

Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

проект за решение с № 4261 в моя папка относно регистрацията на 

Партия  Движение  за  равноправен  обществен  модел  известен  в 

обществото като ДРОМ. Добил е такава известност. 

Заявлението е подписано от представляващия партията Илия 

Янков  Илиев.  Към  него  са  приложени  всички  изискуеми  се 

документи  доказващи  наличието  на  условие  за  регистрация  на 

партията. Има внесена банкова сметка. Има определено лице, което 

ще  отговаря  за  средствата  и  финансирането  на  предизборната 

кампания. Не се е върнала проверката от ГД ГРАО, тъй като те днес 

представиха  окончателния списък в  подкрепа след като им бяхме 

дали указания да отстранят нередовности. Затова ви предлагам да 

регистрираме партията при условията на неприключила процедура 

за проверка на списъците с избирателите подкрепящи регистрацията 

на  партията  за  участие  в  изборите  за  народни  представители, 

съгласно  чл.322,  ал.4  от  Изборния кодекс  и  раздел четвърти.  Тук 

Мария насочи вниманието, че грешно в проектите е писал шести. 

Раздел четвърти т.18 от решение 4133-НС от 26 януари на ЦИК. 

В  бюлетината  се  изписва  съкратеното  наименование  на 

партията ПП ДРОМ. 
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В обстоятелствената част предпоследния абзац основанието 

на което се извършва е чл. 135, ал. 4. Чл.322 е препращащия текст 

при ПВР. Другите текстове за тези. Раздел четвърти поправихме т. 8 

от решението. Текстът от Изборния кодекс преди раздел четвърти е 

чл.135, ал.4. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря колеги. 

Има ли коментари? Няма.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

за решение. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня 

Цанева), против няма. 

Колеги, това е решение № 4256-НС. 

Имате ли друг доклад госпожо Сидерова? 

Колеги, чисто организационно във връзка с другите колеги, 

които  подготвят  решенията  си  говорихме  за  това  бяхме  извън 

микрофон. Заповядайте госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект 

относно  регистрация  на  Партия  Движение  за  права  и  свободи  за 

участие  в  изборите  за  народни  представители.  Постъпило  е 

заявление  за  регистрация  на  партията  подписано  от 

представляващия  господин  Карадайъ.  Заведено  е  под  №  10  на 

8.02.2017  г.  в  регистъра  на  партиите.  Към  заявлението  са 

приложения  удостоверения  за  актуално  правно  състояние  на 

партията  издадено  на  3.02.2017  г.  образец  от  подписа  на 

представляващия,  образец  от  печата  на  партията,  платежно 

нареждане за внесен без лихвен депозит в размер на 2500 лв. Списък 

съдържащ  три  имена  ЕГН,  саморъчен  подпис  на  заявени  6854 

избиратели  подкрепящи  регистрацията,  както  и  структуриране  в 

електронен вид.  Удостоверение от  Сметната  палата  за  внесени от 
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партията  финансови  отчети.  Удостоверения  за  актуална  банкова 

сметка по която ще се обслужва предизборната кампания и имената 

и длъжностите на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите 

и  счетоводната  отчетност  на  партията.  Заявено  искане  за 

отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния 

начин: Движение за права и свободи – ДПС от протокола на ГРАО 

вх.№  НС-10-13  от  8.02.2017  г.  се  установява,  че  партията  е 

подкрепена от 2500 избиратели. 

Налице са всички основания на Изборния кодекс и на нашето 

принципно решение,  поради  което  ви  предлагам  да  регистрираме 

Партия  Движение  за  права  и  свободи  за  участие  в  изборите  за 

народни  представители  на  26  март  2017  г.  с  изписването  на 

наименованието в бюлетината както го четете в проекта. Подписката 

е при мен. Който желае може да се запознае с нея. 

Предлагам  ви  да  регистрираме  партията  за  участие  в 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Имам  към  докладчика  уточняващи 

въпроси преди да гласуваме.  Колко подписа са проверени? Какво 

значи най-малко? Колко са редовни и колко не от подписката? 

Вторият ми въпрос е подписката има ли дати, за да знаем кога 

са събрани подписите? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Ивков. 

Заповядайте госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Подписката  няма  дата,  тъй  като 

нашето приложение книга 49-НС няма като реквизит изискване за 

дата на събиране на подписите. Такова няма и в Изборния кодекс. 

Разпоредбата е, че партията следва да бъде подкрепена от минимум 

2500  избиратели.  Както  прочетох  в  проекта,  те  са  заявили  6854 

избиратели да са подкрепили регистрацията. От протокола на ГРАО 

се установява, че общ брой коректни записи са 3420. Като съответно 
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има брой некоректни, ЕГН-та, несъответствие между ЕГН и имена и 

т.н. По-подробно мога да ви дам да се запознаете с протокола. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други желаещи? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Румен Цачев, Таня Цанева), против няма. 

Колеги,  има  ли  друга  готовност?  Няма.  Очаквам  колегите 

след това да дойдат и да представят абсолютно всички. 

Номера на решението е 4257-НС. 

Продължете госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  за 

решение  относно  регистрация  на  Партия  „Движение  напред 

България“  за  участие  в  изборите за  народни представители  на  26 

март 2017 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не е публикуван 

проекта на решение. Всеки момент ще бъде публикуван, така че аз 

ще помоля госпожа Бойкинова да започне докладването.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, заявлението за регистрация е 

подписано  от  Елена  Светославова  Соколова  в  качеството  й  на 

пълномощник  на  Партия  „Движение  напред  България“. 

Пълномощното е подписано от представляващия госпожа Зорница 

Атанасова Тодорова. Заявлението е заведено под № 13 на 8.02.2017 

г. в регистъра на партиите и приложено е удостоверение за актуално 

състояние  издадено  от  1.02.2017  г.  Удостоверение  от  Сметната 

палата за внесени финансови отчети, образец от подписа, образец от 

печата на партията, както и банкова референция за актуална банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания. Вносна 

бележка  за  внесен  безлихвен  депозит  в  размер  на  2500  лв. 
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Декларация в която фигурира името и длъжността на лицето, което 

ще отговаря за приходите и разходите и счетоводната отчетност на 

партията свързана с предизборна кампания. 

Пълномощно  от  Зорница  Атанасова  Тодорова  в  полза  на 

Елена Светославова Соколова.  Списък съдържащ три имена, ЕГН, 

саморъчен  подпис  на  заявени  3111  избиратели  подкрепящи 

регистрацията  на  партията.  Същата  е  структурирана в  електронен 

вид.  Заявено  е  отпечатване  на  наименованието  на  партията  – 

Политическа партия „Движение напред България“. 

Предлагам ви регистрацията  да се  извърши в условията  на 

неприключила процедура за проверка на списъците с избиратели и 

подкрепящи  регистрацията  на  партията,  съгласно  чл.135,  ал.4  от 

Изборния кодекс и раздел четвърти т.18 под наше решение. Всички 

други  условя  са  спазени.  Приложени  са  изискуемите  документи. 

Поради  което  ви  предлагам  да  регистрираме  партия  „Движение 

напред България“ за участие в изборите за народни представители 

на  26.03.2017 г.  със  заявено  съгласно  заявлението  отпечатване  на 

наименованието в бюлетината. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

проектът беше своевременно качен във вътрешната мрежа. Имате ли 

коментари? 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня 

Цанева), против няма. 

Това е решение № 4258-НС. 

Колеги,  не  виждам  в  залата  други  колеги,  които  да  са  с 

изготвени  доклади.  Предполагам  колегите  с  изготвени  доклади 

всеки  момент  ще  дойдат.  Още  10  регистрации  ни  остават.  Десет 

проекта на решение ни остават. 
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Колеги,  нека  да  докладваме  по  дела,  жалби  и  сигнали  за 

сведение, за да стане ясна и тази точка на колегите от ЦИК. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви сигнал с вх.№ 

НС-10-12 от 8.02.2017 г. от Николай Тихомиров Бареков. Сигналът 

би трябвало да е качен във вътрешната мрежа. Да се запознаете с 

него. Има го във вътрешната мрежа. Той е с искане да постановим 

отказ  за  регистрация  на  Коалиция  Движение  „Да  България“. 

Предлагам да се запознаете с него и когато обсъждаме проекта за 

решение да обърнем внимание и да вземем предвид сигнала. 

Госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: В папка с моите инициали с вх.№ НС-08-8 

получихме от Върховния административен съд решение № 1586 от 

8.02.2017 г.  по административно дело 15-02 по описа на ВАС IV 

отделение  във  връзка  с  жалбата  от  Коалиция  БСП  срещу  наше 

решение 4200 относно назначаване на районна избирателна комисия 

Кюстендил.  Решението  може  да  го  видите.  Ще  ви  помоля  за 

последващо одобрение, тъй като сме в активен период и се наложи 

да  изпратим  писмо  до  съответната  политическа  партия,  с  което 

казваме в най-кратък срок да ни направят предложение за попълване 

състава на РИК – Кюстендил като посочат кандидат за председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Цанева.  Действаме  в  условията  на  един изключително динамичен 

период. Затова колеги аз ще ви помоля да подкрепите с последващо 

одобрение изпратеното писмо. 

Гласуваме. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Мартин Райков, Румен Цачев, Таня Цанева), против няма. 

Колеги, мисля че имаме още готови проекти по точка първа. 

Заповядайте господин Арнаудов. 
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  моята  папка  №  4257  има 

проект  на  решение  за  регистрация  на  партия  Национална 

републиканска  партия  за  участие  в  изборите  на  народни 

представители на 26.03.2017 г. 

Представили  са    заявление  за  регистрация  подписано  от 

Младен  Александров  Младенов  в  качеството  на  председател 

представляващ  партията,  заведено  под  №  9  на  8.02.2017  г.  в 

регистъра  на  партиите  за  участието  в  изборите  за  народни 

представители  на  26.03.2017  г.  Към  заявлението  са  приложени 

всички изискуеми документи. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в  бюлетината  по  следния  начин:  ПП  Национална  републиканска 

партия.  Спазени са  изискванията  на  закона  и  на  нашето  решение 

4133. 

Тук  пише,  че  регистрацията  се  извършва  в  условията  на 

неприключила процедура. Аз като бях долу бяха дошли папките с 

проверката на ГРАО. Долу е подписан протокола, че ги връщат. Не 

съм имал възможност да се запозная с тях. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Господин Арнаудов,  аз 

ще  помоля  да  отложим,  да  изчакаме,  за  да  видим  резултата  от 

проверката. Преди малко бях информирана от главния директор на 

ГД  ГРАО  в  МРРБ,  че  всичко  което  сме  имали  да  получим  като 

проверки сме получили. Но не ми беше известно, че и в момента се 

получават. Нека тези, които в момента се получават да изчакаме и да 

видим резултатите от проверката и тогава да докладваме. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  тогава  ще  помоля  за  кратко 

отлагане и ще отида да видя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с току 

що  получената  информация,  че  все  още  пристигат  резултати  от 

проверки,  аз  ви моля да  направим още 15 минути почивка,  за  да 

бъдем сигурни в последствие с регистрациите си. 

Давам 15 минути почивка. 
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( След почивката )

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  моя  папка  има  проект  на 

решение  с  №  4257  относно  регистрация  на  партия  Национална 

републиканска  партия  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители  на 26.03.2017 г. 

Подадено  е  заявление  подписано  от  Младен  Александров 

Младенов в качеството му на председател представляващ партията 

заведено под № 9 на 8.02.2017 г. в регистъра на партиите за участие 

в  изборите  на  народни  представители  на  26.03.2017  г.  Към 

заявлението  са  приложени  изискуемите  документи,  които  съм 

изброил  в  решението.  Като  е  заявено  искане  за  отпечатване  на 

наименованието на партията  в бюлетината  по следния начин:  ПП 

Национална републиканска партия. 

От протокол с вх.№ НС-04-03-17 от 8.02.2017 г. на ЦИК от 

Главна дирекция ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списък на 

избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на  Партия  Национална 

републиканска  партия  в  ЦИК  се  установява  спазването  на 

разпоредбата на чл.133, ал.3, т.5 от Изборния кодекс за наличие на 

необходимите  2500  избиратели  подкрепящи  регистрация  на 

партията. 

Налице са всички законови изисквания и предвид изложеното 

предлагам  да  регистрираме  партията  Национална  републиканска 

партия за участие в изборите на 26.03.2017 г.  Наименованието на 

партията  се  отпечатва  в  бюлетината  по  следния  начин:  ПП 

Национална  републиканска  партия.  Решението  подлежи  на 

обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обнародването му. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

проекта  на  решение.  Нямате  въпроси,  изказвания.  Доклада  беше 

достатъчно изчерпателен. 
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Моля, режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ивайло  Ивков,   Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Таня Цанева), против няма. 

Колеги имаме решение № 4259-НС.

Имате ли друг доклад колега? Заповядате. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Отново в моята директория проекта е 

4270. Относно регистрация на коалиция „КОИ - Българската левица 

и Зелена партия“ за участие в изборите на народни представител на 

26.03.2017 г. 

Подали са заявление за регистрация на коалиция, подписано 

от  представляващите  коалицията  Александър  Благоев  и  Светозар 

Съев, заведено под № 9 на 8.02.2017 г. в регистъра на коалициите за 

участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. 

Представили са всички необходими документи плюс списък 

съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3343 

избиратели  подкрепящи  регистрация  на  коалицията.  Същият  е  в 

структуриран електронен вид представен на технически носител. 

Съгласно  коалиционното  споразумение  коалицията  се 

представлява  от Александър Борисов Благоев  и Светозар  Стоянов 

Съев  заедно  и  поотделно.  Заявено  е  искане  за  отпечатване  на 

наименованието  на  коалицията  в  бюлетината  по  следния  начин: 

„КОЙ – Българската левица и Зелена партия“. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс за регистрация, 

но тя ще бъде извършена в условия на неприключила процедура за 

проверка на списъците с избирателите подкрепящи регистрацията на 

партията  за  участие в избори за народни представители,  съгласно 

чл.322, ал.4 от Изборния кодекс и раздел пети, т.27 от решение № 

4133-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК. 
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Предвид  изложеното  предлагам  да  регистрираме  коалиция 

„КОИ - Българска левица и Зелена партия“ за участие в изборите на 

народни представител на 26.03.2017 г. 

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по 

следни  начин:  коалиция  „КОИ  -  Българската  левица  и  Зелена 

партия“.  Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

проекта  на  решение.  Моля,  ако имате  въпроси или становища по 

проекта? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 20  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева), 

против няма. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  имаме 

решение № 4260-НС. 

Колега Арнаудов друг проект? Нямате. Следващия докладчик 

Росица Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги, във вътрешна мрежа в папка с 

моите  инициали  проекта  е  №  4253.  Постъпило  е  заявление  за 

регистрация  от  коалиция  „БСП   за  България“.  Подписано   от 

Корнелия Нинова, представляваща коалицията. Заведено е под № 7 

на 8.02.2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 

народни представители. Към заявлението са приложения решения  за 

образуване на коалиция „БСП  за България“ от 7.02.2017 г. между 

партия  БСП,  партия  Земеделски  съюз „Ал.Стамболийски“,  партия 

Комунистическа  партия  на  България,  партия  „Нова  зора“,  партия 
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„Политически  клуб  „Екогласност“  и  партия  политически  клуб 

„Тракия“. 

Коалицията  ще  се  представлява  от  председател,  който  е 

Корнелия  Нинова.  Представени  са  удостоверение  за  актуално 

състояние  на  шестте  партии,  които  са  в  състава  на  коалицията. 

Удостоверение  от  Сметната  палата  на  шестте  партии,  които  са  в 

коалицията,  образци от  подписите  на  представляващите  партиите, 

образци от печатите на партиите. Вносна бележка за внесен депозит, 

удостоверение  на  актуална  банкова  сметка  и  списък  с  имената  и 

длъжностите  на  лицата,  които  ще  отговарят  за  приходите  и 

разходите  на  кампанията.  Представен  е  списък  съдържащ  трите 

имена, ЕГН и личен подпис на заявени 6000 избиратели подкрепящи 

регистрацията. 

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименованието  на 

коалицията в бюлетината „БСП за България“. От протокол с вх. № 

НС-04-03-18 от 8.02.2017 г. на Централната избирателна комисия на 

ГД ГРАО се  установява,  че  е  извършена  проверка  на  списъка  на 

избирателите  подкрепящи  регистрацията  на  коалицията  и  се 

установява  спазването  на  разпоредбите  на  чл.140,  ал3,  т.6  от 

Изборния  кодекс  за  наличие  на  2500  избиратели  подкрепящи 

регистрацията на коалицията. 

На лице са изискванията на описаните в проекта за решение 

членове от Изборния кодекс и решение 4133-НС от 26.01.2017 г., 

поради  което  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

регистрираме коалиция „БСП  за България“ за участие в изборите за 

народни  представители  на  26.03.2017  г.  Наименованието  на 

коалицията  за  отпечатване  на  бюлетината  ще  бъде   БСП   за 

България. 

Който  желае  може  да  се  запознае  с  един  класьор  от 

подписката. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Ивков иска думата. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Само да  уточним вчера  ли е  създадена 

коалицията?  Създадена  е  на  7  февруари.  Подобно  на  Нова 

република, доколкото разбирам. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  други 

въпроси? Виждам, че няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 20  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева), 

против няма. 

Уважаеми колеги, имаме решение 4261-НС. 

Друг доклад имате ли колега Матева? Няма. 

Колегата Катя Иванова има думата. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  аз  имам  три  проекта  за 

регистрация на партия и един проект за регистрация на коалиция. 

Всичките са в условия на неприключила процедура. 

Първият  проект  в  моя  папка  са  качения  под  №  4263  за 

регистрация на партия „Български демократичен център“ – БДЦ за 

участие  в  изборите  за  народни  представители.  Постъпило  е 

заявление  за  регистрация  от  партия  „Български  демократичен 

център“  –  БДЦ  подписано  от  Красимира  Рангелова  Ковачка  и 

Стефан  Георгиев  Кенов  в  качеството  им  на  съпредседатели  и 

представляващи  партията  заведено  под  №  11  на  8.02.2017  г.  в 

регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители. Към заявлението са приложени всички изискуеми се 

документи.  Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на 

партията в бюлетината по следния начин: „Български демократичен 

център“ – БДЦ. 

Налице  са  изискванията  на  чл.133  и  чл.129,  ал.1,  т.1  от 

Изборния  кодекс  и  наше  решение  4133-НС  от  26.01.2017  г.  за 
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регистрация на партия „Български демократичен център“ – БДЦ за 

участие  в  изборите  за  народни  представители  на  26.03.2017  г. 

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за 

проверка на списъците с избирателите подкрепящи регистрацията на 

партия за участие в изборите за народни представители. 

И  тук  в  правните  основания  ще  има  една  корекция.  Там 

където е изписано, съгласно чл.322, ал.4 ще бъде съгласно чл.135, 

ал.4 от Изборния кодекс и раздел четвърти, т.18 от решение 4133-

НС. Допусната е грешка при изготвянето на проекта. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания ви 

предлагам  проект  на  решение,  съгласно  който  регистрира  партия 

„Български демократичен център“ – БДЦ  за участие в изборите за 

народни представители на 26.03.2017 г. Наименованието на партията 

се  отпечатва  в  бюлетината  по  следния  начин:  „Български 

демократичен център“ – БДЦ  

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховен 

административен  съд  чрез  Централна  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването. 

В  заявлението   е  заявено   ПП   „Български  демократичен 

център“ – БДЦ. 

В диспозитива ПП съкратено го няма. За отпечатването ще ги 

има ли кавичките или няма да ги има? Няма да ги има. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

проекта на решение. Не виждам желаещи за изказване. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир 

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

Ивков,   Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Таня Цанева), против няма. 

Уважаеми колеги, решението е  4262-НС. 

Колега Иванова имате думата. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Следващият проект е  за  регистрация на 

коалиция Движение „Да България“ под № 4269 в моята папка. 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция Движение 

„Да  България“  подписано  от  Христо  Любомиров  Иванов,  Зарица 

Георгиева  Динкова  и  Петко  Димитров  Цветков  представляващи 

коалицията  заведено  под  №  8  на  8.02.2017  г.  в  регистъра  на 

коалициите  за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на 

26.03.2017  г.  Към  заявлението  са  приложени  споразумения  за 

образуване  на  коалиция  Движение  „Да  България“  между  ПП 

„Зелените“  и  ПП ДЕОС – Движение  за  европейско  обединение  и 

солидарност  за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на 

26.03.2017  г.  подписано  от  лицата  представляващи  партиите  и 

подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии. 

Приложени  са  съответно  по  два  броя  удостоверение  за 

актуално правно състояние на партиите включващи се в състава на 

коалицията. Удостоверения от Сметната палата за внесени от двете 

партии. Имам предвид партия „Зелените“ и партия ДЕОС финансови 

отчети. За първата от тях за „Зелените“ за 2013, 2014 и 2015 г. За 

партия ДЕОС за внесените от партията финансови отчети в Сметна 

палата за 2014 и 2015 г. 

Приложени  са  изискуемите  се  образци  от  подписите  на 

съпредседателите на двете партии. Приложен е образец от подписа 

на  Христо  Иванов  представляващ  коалицията.  Приложени  са 

образци  от  печатите  на  двете  партии  включени  в  състава  на 

коалицията. Приложена е декларация подписана от Христо Иванов, 

Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков за банкова 

сметка  при  Юникредит  Булбанк  с  титуляр  Политическа  партия 

„Зелените“,  по  която  ще се  обслужва  предизборната  кампания на 

коалицията.  Приложена е  вносна бележка за  внесения депозит по 

сметка  на  ЦИК  в  БНБ.  Приложена  е  банкова  референция  за 

актуалната банкова сметка на името на партия „Зелените“ по която 

ще се обслужва предизборната кампания на коалицията. Приложен е 

списък съдържащ трите имена и ЕГН на лицата,  които  ще 
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отговарят  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

коалицията свързани с предизборната кампания. Приложен е списък 

съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6650 

избиратели  подкрепящи  регистрацията  на  коалициите.  Същият  е 

представен  в  структуриран  електронен  вид  представен  на 

технически носител. 

Съгласно  коалиционното  споразумение  коалицията  се 

представлява  от  Христо  Любомиров  Иванов,  Зарица  Георгиева 

Динкова и Петко Димитров Цветков заедно. 

Заявено  е  искане  за  отпечатване  наименованието  на 

коалицията в бюлетината по следния начин. Тук е допусната грешка. 

Съгласно  заявлението  то  е  КП  съкратено,  коалиция  от  партии  и 

„Движение Да България“ (Зелените, ДЕОС). Тук ще има корекция. 

Неправилно е изписано. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и решение 4133-

НС от 26.01.2017 на ЦИК за регистрация на коалиция Движение „Да 

България“  за  участие  в  изборите.  Регистрацията  се  извършва  в 

условията на неприключила процедура. 

И тук също има една корекция в основанието. Там е 142, ал.4 

от Изборния кодекс, вместо 322, ал.4. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания ви 

предлагам проект на решение в следния смисъл.

Регистрира коалиция Движение „Да България“ за участие в 

изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Наименованието 

на  коалицията  се  отпечатва  в  бюлетината  по  следния  начин:  КП 

Движение „Да България“ (Зелените, ДЕОС). 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  чухте  проекта  на 

решение. Колегата Баханов има думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Искам да попитам има ли данни кога е 

образувана тази коалиция? Тоест споразумението от коя дата ? Тъй 

като приехме такава практика постоянна на ЦИК да го запишем и в 
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проекта  за  решение  откога  е  споразумението  за  образуване  на 

коалицията. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Коалиционното  споразумение  е 

подписано на 7.02.2017 г. 

Колеги,  към  точка  първа  от  проекта  на  решение  ще  бъде 

описано, че споразумението е с дата 7.02.2017 г. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колегата  Матева  има 

думата. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ако  може  да  се  опише  от  кого  се 

представлява коалицията по същия начин. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колегата Цачев има думата. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Точка 9 мисля, че така както е формулирана 

не е съвсем коректна по отношение на образеца от подписа. Тъй като 

по  този  начин  се  подразбира,  че  коалицията  се  представлява  от 

лицето чийто образец е.  Да остане образец от подписа на Христо 

Любомиров Иванов. 

Имам  предвид,  че  изброяваме  документи.  Този  документ 

четейки го в цялост излиза, че той представлява коалицията, което 

не  е  така.  Коалицията  се  представлява  от  три  лица заедно.  В  т.9 

пише образец от подписа на еди-кой си представляващ коалицията. 

Той  не  я  представлява.  Това  искам  да  кажа.  Ние  описваме 

документа. Документът е образец от подписа. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само да 

направя и аз едно допълнение към колегата Цачев. В т.7 сте описали 

представителството на двете лица, които представляват партията и 

че  образеца  от  подписа  е  и  в  качеството  им  на  представляващи 

коалицията. Докато в т.8 лицето, което представлява партия ДЕОС 

то  е  само  като  представител  на  партията.  Нали  така?  Едно 

уточнение. 

Имате думата като отговор на поставения въпрос. 

КАТЯ ИВАНОВА: Коалицията както съм изброила след т.16, 

съгласно коалиционното споразумение коалицията се представлява 

от Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко 
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Димитров Цветков заедно. Поради което за всяко едно от тези лица 

има образци от подписите им в качеството им на представляващи 

коалицията. Ако формулировката по т.9 не ви допада колега Цачев, 

аз съм склонна да приема вашата редакция. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Заповядате колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Не  че  на  мен  не  ми  допада.  Говорим за 

коректност.  Даже  и  в  т.7  трябва  да  отпадне  представляващи 

коалицията „Движение Да България“. 

Акцента е, че имаме образец от подписа на определено лице в 

някакво  качество,  което  участва  в  тази  коалиция.  Накрая  казваме 

след т.16  коалицията  се  представлява  от еди-кой по еди-какъв си 

начин. Преди това имаме изброяване на документи. 

Предлагам в т. 7 след  думичката „Зелените“ да сложим точка 

и запетая или точка. 

В  т.  9  след  думичката  „Иванов“  да  сложим  точка.  Това 

предлагам. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, разбира се въпрос 

на редакция. Ние бихме могли в т. 9 да допълним „представляващ 

коалиция „Движение за България“ заедно с лицата по т. 7. Въпрос е 

на редакция. 

Колегата Ивайло Ивков и след това колегата Матева. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам да ви прочета във връзка с това, 

което  Цочев  каза.  Тя  от  трима  или от  четирима се  представлява. 

Защото като гледам т.7, т.8 и т.9 излизат четирима. А долу пишем 

трима.  Да  уточним,  ако  ще  пишем  представляващи,  ако  не  да 

напишем  само  образци  от  подписите  на  тези  тримата,  които  я 

представляват,  без  да  пишем  като  какви.  Те  долу  са  описани.  А 

отделно образци от подписите на тези, които представляват състав н 

партия. Тези двамата по т.7 представляват ли коалицията? 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, чета ви текста на споразумението. 

Говоря за чл.2, ал.2. 
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При  извършване  на  обвързващи  волеизявления  в 

отношенията  си   трети  лица,  коалицията  се  представлява  от 

представляващите  Политическа  партия  „Зелените“,  които  към 

момента  на  подписване  на  настоящето  споразумение  със  Зарица 

Георгиева  Динкова  и  Петко  Димитров  Цветков  и  от  Христо 

Любомиров Иванов – заедно. 

Тоест  лицето  представляващо  партия  ДЕОС  той  си  е 

председател и представляващ партия ДЕОС, но не е представляващ 

коалицията. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Имам един въпрос. Имаме ли образец от 

подписа  на  всяко  лице,  което  представлява  партиите,  които  са  в 

състава на коалицията и отделно от това образци от подписите на 

трите лица, които представляват коалицията. Тоест трябва да имаме 

пет образеца от подписи. 

КАТЯ ИВАНОВА: Имам четири образци. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Тогава  предложението  ми е  следното. 

Точка 9 записа да бъде пренесен към т.7. Да бъде описано, че лицата 

Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков и от Христо 

Любомиров  Иванов  представят  образец  от  подписа  като 

представляващи коалицията Движение „Да България“. 

И отдолу да остане,  че имаме образец от подписа на Емил 

Александров Георгиев като председател от партия ДЕОС. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Горе  трябва  да  остане,  че  са 

образци от подписите на Петко и на Зарица като представляващи 

партия  „Зелените“  в  7-ма,  което  би  трябвало  да  е   6-та,  защото 

номерацията е разместена т.е. липсва една точка. 

Да  остане  образец  от  подписа  на  Емил  Георгиев  като 

представляващ, а вече в 9 да бъдат описани евентуално образец от 

подписа на Христо Иванов, на Петко Цветков като представляващи 

коалицията. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  благодаря  за 

уточняващия въпрос на колегата Матева. Това означава, че записа на 
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т.7 като редакция не е била коректна поначало. Защото създаваше 

впечатление,  че  носителя  на  този  подпис  с  посочване  на  двете 

качества е един акт. А сега се оказва че има два различни документа. 

Разбира се, най-коректното предложение тогава е предложението на 

колегата Матева. 

Моля  да  отразите  тази  корекция  в  проекта  на  решение. 

Мисля,  че  уточнихме представителството  на  коалицията  и всички 

разбрахме,  че  трима  представляващи  заедно.  Двамата 

съпредседатели на партия „Зелените“ и като физическо лице Христо 

Иванов. 

Колегата Христов има думата. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз мисля, че още в началото 

трябва да се спомене, че тримата, които са представляващи партията 

представляват заедно. Не е необходимо да има чак след т.16 най-

отзад абзац, който да казва. 

Постъпило е заявление за регистрация на коалиция Движение 

„Да  България“  подписано  от  Христо  Любомиров  Иванов,  Зарица 

Георгиева  Динкова  и  Петко  Димитров  Цветков  представляващи 

заедно коалицията да се пише. Още там да е ясно, че представляват 

заедно.  Накрая  се  разбира,  че  заедно  представляват  коалицията. 

Според  мен  трябва  още  в  началото  да  е  ясно,  че  заедно 

представляват тази коалиция. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря. Колега Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Доколкото  виждам   във  връзка  с 

предложението на колегата Емануил Христов има различни мнения, 

аз ще ви помоля това предложение да бъде подложено на гласуване. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед и 

на  практиката  ни,  както  и  аналогични  случаи  по  отношение  на 

партии  представляващи  повече  от  едно  лице,  моля  режим  на 

гласуване. Предложението на колегата Христов в първия абзац да се 

посочи представляващи заедно коалицията. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил 
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня 

Цанева),  против  6  (Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Катя 

Иванова, Мартин Райков, Румяна Сидерова, Росица Матева). 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, 

предложението е прието по проекта на решение. Колегата Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, тъй като по образците от подписите 

на  лицата  имаме  две  партии,  в  които  има  три  лица.  Две  лица 

представляват  едната,  едно  лице  представлява  другата  партия.  Те 

съответно  си  представят  образци  от  подписите  за  това,  че 

представляват  партиите.  След  което  имаме  три  лица,  които 

представляват коалицията. Имаме ли още три образеца? Понеже чух, 

че казахте, че има четири образеца. Трябва да имаме един път три 

образеца  за  партиите и  после още три образеца  по отношение на 

коалицията. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Благодаря.  Уточнението 

беше направено в оперативен порядък. 

Други желаещи? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир 

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

Ивков,   Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против няма. 

Уважаеми колеги, имаме решение № 4263-НС. 

Колега Иванова имате ли други проекти? Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Колеги,  имам един  проект  на  решение, 

който виждам, че не е качен тук. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, проекта 

всеки момент ще се публикува във вътрешната мрежа. Моля, имате 

думата. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Междувременно ви докладвам проект на 

решение, който е в моя папка под № 4271. Проектът е за регистрация 

на партия „България без цензура“ за участие в изборите за народни 

представители  на  26.03.2017  г.  Постъпило  е  заявление  за 

регистрация  от  Партия  „България  без  цензура“  подписано  от 

Николай  Тихомиров  Бареков  в  качеството  му  на  председател  и 

представляващ партията, заведено под № 12 на 8 февруари 2017 г. в 

регистъра  на  партиите  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители  на  26.03.2017  г.  Към  заявлението  са  приложени 

всички изискуеми се документи, удостоверения за актуално правно 

състояние,  удостоверения  от  Сметна  палата  за  2014  и  2015  г., 

образци  от  подписа  на  представляващия  партията,  от  печата  на 

партията.  Списък  с  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходите  разходите  и  счетоводната  отчетност  на 

партията свързани с предизборната кампания. Платежно нареждане 

за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лв. по сметка на ЦИК 

в БНБ. Удостоверение за актуална банкова сметка по която ще се 

обслужва  предизборната  кампания.  Списък  съдържащ  трите  им 

имена,  ЕГН  и  саморъчен  подпис  на  заявени  3400  избиратели 

подкрепящи регистрацията  на  партията.  Същият  е  представен и в 

структуриран електронен вид представен на технически носител. 

Представено  е  незаверено  копие  от  протокол  от  открито 

съдебно заседание на Софийски градски съд – търговско отделение 

по фирмено дело 146 от 2014 г. проведено на 2.02.2017 г. и решение 

постановено на същата дата, неразделна част от съдебния протокол, 

с което се удостоверява промяна на наименованието на партията, а 

именно Движение презареди България. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: Движение презареди България.

Налице  са  изискванията  на  закона  за  участие  на  партия 

България  без  цензура  в  изборите  за  народни  представители  на 

26.03.2017 г. Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура  за  проверка  на  списъците  с  избиратели  подкрепящи 
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регистрацията  на  партията.  Тук  правя  корекцията  на  основанието 

чл.135, ал.4, тъй като е допусната грешка в проекта. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания ви 

предлагам  проект  за  решение,  с  който  да  регистрираме  партия 

България  за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на 

26.03.2017  г.  Наименованието  на  партията  се  отпечатва  в 

бюлетината по следни начин: Движение презареди България. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

проекта на решение. Моля имате думата. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Наистина  ли  докладчика  предлага  да 

регистрираме  партията  България  без  цензура  като  Движение 

презареди България?  Това може да влезе във всички най-смешни 

предавания по света. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колега  Ивков  предложението  е  да 

регистрираме партия България без цензура за участие в изборите за 

народни  представители  на  26.03.2017  г.,  а  наименованието  на 

партията,  което  е  заявено  за  отпечатване  в  бюлетината  да  бъде  с 

новото наименование на партията Движение презареди България. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колега Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Абсолютно  правилно  съм  разбрал. 

Уточнихме  го.  В  такъв  случай  трябва  сериозно  да  говоря. 

Абсолютно недопустимо е това. Няма една обща дума. Това как ще 

се  отпечата.  Дали да  е  абревиатура наименованието.  Дали да  има 

кавички. Не да заявиш едно, а да пише в бюлетината друго. Това е 

абсолютно недопустимо и не зная изобщо как и от кого са приети 

такива документи. И не е ли обяснено под забележка. Ние сега не 

знаем  какво  е  заявеното  наименование.  Централната  избирателна 

комисия вярвам няма да вземе решението,което й предлагате колега 

Иванова.  Имаме  резервен  вариант?  И  в  тази  връзка  какво  са 

подкрепили? Понеже днес си говорим за подписки. Тези избиратели 
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кого  искат  да  регистрират  –  Движение  презареди  България  или 

България без цензура? Кое от двете? 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да 

се  придържаме  към  проекта  на  решение  и  да  задаваме  въпроси, 

които водят до законосъобразност на решението. Наименованието за 

отпечатването  на  бюлетината  се  заявява  със  заявлението  по 

съответния  образец  в  Централната  избирателна  комисия  и  няма 

изискване  по  Изборния  кодекс  и  по  решението  на  Централната 

избирателна  комисия  за  съществуване  на  това  наименование  в 

списъка  на  избирателите  подкрепящи  съответната  партия  или 

коалиция. 

Колега Иванова имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колега Ивков на вашия въпрос на чие име 

е  събрана  подписката.  Подписката  е  събрана  на  името  на  Партия 

България без цензура. Тъй като към 24.01.2017 г., когато е издаден 

Указа на президента за насрочване на изборите на 26 март, това е 

актуалното  наименование  на  партията  вписано  в  регистъра  на 

политическите партии в Софийски градски съд. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колега  Ивков,  вие  имате 

думата за дуплика. Моля по въпроса, който зададе колегата Ивков за 

указания  дадени от  дежурните имаме ли отразени в  регистъра  на 

ЦИК. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Такива  указани  не  са  дадени.  Имаше 

дадени  указания  по  друг  повод.  Списъка  на  избирателите 

подкрепящи регистрацията на партията в структуриран електронен 

вид  на  технически  носител  беше   представено,  но  не  се  отвори. 

Поради което бяха дадени указания. И в указания срок до 17.00 часа 

на 8 февруари беше предоставен същия списък и на сиди и на флаш 

памет с изцяло коректно направени записи. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колега  Ивков,  вие  имате 

думата за дуплика.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Първо към колегата Солакова. Мисля, че 

към  мен  се  отнасяше  да  се  задават  въпроси  само  относно 
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законосъобразността.  Уточнявам,  че  аз  точно  това  направих,  тъй 

като  това  което  ни  предлага  докладчика  това  е  прецедент  и  е 

абсолютно незаконосъобразно  по куп закони включително духа  и 

принципите заложени в Изборния кодекс. Това че няма абсолютно 

разписано нещо, че една партия която се казва така, не може да я 

наречеш  по  друг  начин  и  да  я  регистрираш  мисля,  че  не  е 

необходимо да ни бъде разписано такова нещо в Изборния кодекс. 

Вижте само текста на диспозитива. Регистрира партия еди-коя си, а 

наименованието й ще се отпечатва еди-кое си. Няма една дума да 

съвпада.  Да,  има  една  дума.  Движение  презареди  България  и 

България без цензура. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колега  Бойкинова   има 

думата за дуплика.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  аз днес бях дежурна. Но при 

приемането  на  документите  на  България  без  цензура  по-късно 

присъствах. Аз изразих становище, че според мен е недопустимо в 

заявлението  да  фигурира  наименование,  което  да  е  различно  от 

регистрацията на партията. Още повече, че законодателя изрично е 

казал,  че  актуалното  състояние  на  партията  трябва  да  бъде 

представено  не по-рано от  датата  на указа  на  президента.  И това 

абсолютно не  е  случайно.  Защото  ние  изпращаме писмо до  СГС, 

което ни два списък на партиите регистрирани именно до датата на 

указа на президента с наименование. Защото коалицията не могат да 

повтарят наименование на партии регистрирани до датата. Тоест, до 

датата на указа следва да участват регистрираните партии с техните 

актуални имена. 

Напълно  подкрепям  становището  на  колегата  Ивков,  че 

искането за наименование на партията за отпечатване в бюлетината 

е в смисъл, че може да бъде цялото наименование с абревиатура, но 

то няма логика да бъде различно от наименованието на партията. И 

не случайно наименованията на партиите са уникални. И затова и 

коалицията не може да повтаря това наименование. 



48

При  приемане  на  документите  изразих  становище.  Но  тъй 

като  нямахме  съгласие  с  колегата  Иванова  не  дадохме  такива 

указания. Господин Бареков чу моето становище и каза: Да, така е, 

но считам, че това ще го реши Централната избирателна комисия. 

Това  за  първи  път  се  случва  в  историята  на  изборното 

законодателство. 

Аз мисля, че ние не сме длъжни да даваме указания. Това е 

въпрос по основателност на искането,защото формално той е спазил 

всички изисквания, приложил е заявлението. Попълнил го е както 

той счита  за  необходимо и ние няма как да му дадем указания в 

смисъл да си поправи. В същото време считам, че той получи такива 

указания. Категорично заяви, че подкрепя заявлението. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като 

никой  не  цитира  точната  разпоредба,  но  по  памет  чл.  128 

наименованието на партия или коалиция съкратеното и/или пълното 

наименование за  отпечатване  на  бюлетината.  Колегата  Цачев  има 

думата. Може би е добре да посочим и съответната правна норма. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Обръщам внимание,  че  текста  на  чл.133, 

ал.2,  т.2  казва,  че  партията  посочва  пълното  или  съкратеното 

наименование за отпечатване в бюлетината, който текст е залегнал и 

в нашето решение по отношение на изискванията за регистрация. 

Виждам в решението, че е представен протокол от заседание 

на съда, а това е свързано с пререгистрация на партията във връзка с 

наименованието на партията. Всъщност нямаме решение на съда и 

затова е представен протокол. Ние нямаме влязло в сила решение по 

отношение  на  това  искане,  което  те  са  заявили  и  съда  се  е 

произнесъл по него. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Нямаме  влезнало  в  сила  решение. 

Решението  влиза  в  сила  на  9  февруари.  Аз  съм  приложила 

протокола, тъй като в съдебния протокол е обективирано решението 

на съда, с който той допуска исканата промяна на наименованието 

на  партията  от  България  без  цензура  на  Движение  презареди 

България. 
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ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Заповядайте  за реплика.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не може да знаем кога ще влезе в сила 

решението докато не изтече срока за обжалване. Имаше изказване, 

че решението влиза в сила еди-кога си. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колегата  Ганчева  има 

думата. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  имам  въпрос  към  докладчика, 

тъй като внимателно слушам дебатите с оглед на това, че считам, че 

наистина такъв случай в този мандат не сме имали. 

Вие колега  Иванова казахте,  цитирам: „Аз съм приложила 

протокола.“  Нека да бъдем ясни за доклада с  оглед взимането на 

решения. Вие ли сте приложили протокола, който ви е известен или 

той е част от подадените документи? 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Техническа  грешка  или  грешка  в 

изказването.  С  всички  останали  документи  от  представляващия 

партията  е  приложен  и  този  препис  от  протокола  от  съдебно 

заседание. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И аз ще моля в хода на дебатите да 

ми дадете преписката да се запозная, ако не възразявате. Не искам 

отлагане, а да се запозная в момента. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в 

момента  кратка  процедура  по  запознаване  с  представените 

документи  заедно  със  заявлението  за  регистрация  в  Централната 

избирателна комисия. 

Колегата Томов има думата. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  имам  въпрос.  Предполагам 

отговора, но все пак искам да го задам пред микрофон. 

В приложеното удостоверение за актуално състояние, което 

ние трябва да изискаме, с какво име фигурира тази партия? Ако на 2 

февруари има съдебно решение за промяна на наименованието, защо 

не  са  поискали  удостоверение  за  актуално  състояние?  След  2 

февруари прилагат такова от 30 януари. 
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Колега  Томов  отговора  на  вашите 

въпроси така както са зададени. 

Към  24  януари  2017  г.,  когато  е  Указа  на  президента  за 

насрочване  на  изборите,  актуалното  наименование  на  партията 

вписано в регистъра е Партия България без цензура. 

Междувременно  наистина  става  дума  за  прецедент.  След 

проведен  конгрес  на  партията  в  Софийски градски  съд  е  заявено 

искане  за  вписване  на  промяна  в  наименованието.  Съдебното 

заседание  било  насрочено  на  2  февруари.  Съдът  е  уважил  това 

искане и е постановил решение в самото съдебно заседание. 

Проблемът идва от там, че до крайния срок за регистрация, 

който е 17 часа на 8 февруари, съгласно решението на Централната 

избирателна комисия няма как да се снабдим с препис от влезналото 

в сила съдебно решение, тъй като то влиза в сила на 9 февруари. 

Поради което е приложен протокол от съдебното заседание. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колегата Ивков има думата. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Моля,  за  да  не  правим  предложения, 

според мен здравия разум изобщо не позволява този проект да бъде 

гласуван  за.  Да  дадем  пет  минути  почивка,  за  да  преосмисли 

докладчика доклада си, евентуално да му дадем възможност. Няма 

да правя други предложения поради различните мнозинства, които 

се  изискват  по  правилник  едно  предложение  да  се  счита  прието. 

Моля  за  пет  или  десет  минути  почивка  преди  да  продължим 

дебатите по този интересен случай. Все пак е прецедент в нашата 

практика. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги подлагам 

на  гласуване  направеното  предложение за  пет  минутна почивка с 

оглед запознаване с документите по приложената преписка. 

Моля режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил 

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,   Иванка  Грозева,  Катя 

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева Румен 
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Цачев,  Таня  Цанева),  против  6  (Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, 

Румяна Сидерова ).

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колеги,  пет  минути 

почивка. 

Има отрицателен вот. Колегата Гачева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  считам,  че  беше излишна 

почивката,  въпреки  че  мнозинството  в  Централната  избирателна 

комисия  искаше  да  се  запознае.  Мисля,  че  докладчика  коректно 

докладва всичко подробно, включително и дежурните, които са били 

и  считам,  че  няма  неизяснени  обстоятелства,  въпреки  че  не  сме 

имали такъв случай. 

( След почивката )

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, 

продължаваме нашето заседание.  Запознахме се с  документите по 

регистрацията на така заявената партия. Моля, колегата Матева  има 

думата. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  лично  смятам,  че  така 

заявеното наименование на тази партия за отпечатване в бюлетината 

не може да бъде взето като решение, тъй като имаме императивна 

норма  на  закона,  а  именно  чл.133,  ал.2,  т.1,  в  която  се  дава 

възможност на заявителя и на представляващия партията да заяви 

дали пълното или съкратеното  наименование на  партията да  бъде 

записано като наименование в бюлетината. 

Считам, че извън наименованието на партията нищо друго не 

може да бъде заявено за отпечатване в бюлетината. И затова правя 

предложение  в  проекта,  втория  диспозитив,  вместо  Движение 

презареди България да бъде записано наименованието на партията 

да  се  отпечатва  в  бюлетината  по  следния  начин,  така  както  е  в 

актуалното състояние на партията, което е представено България без 

цензура, без кавички. 
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А имаме вече създаден прецедент в Централната избирателна 

комисия.  Ако  бъде  предоставено  удостоверение  за  актуално 

състояние,  с  което се удостовери,  че  има вписано в регистъра  на 

политическите  партии  друго  наименование  на  тази  партия  с 

влезнало в сила решение и евентуално се заяви пред Централната 

избирателна комисия може да се промени името за отпечатване в 

бюлетината. Такова решение 3580 от 21.09.2016 г. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря  колега  Матева. 

Колегата Баханов има думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В първата  част абсолютно подкрепям 

изказването на колегата Матева, що се касае до това, че не е спазена 

разпоредбата на чл.133, ал.2, т.2 от Изборния кодекс. Но във втората 

категорично възразявам, тъй като там е посочено, че заявлението се 

посочва. Тоест заявителя трябва да посочи пълното или съкратеното 

наименование. Ние ако приемем предложението на колегата Матева, 

кое  ще  посочим?  Пълното  или  съкратеното  и  каква  е  волята  на 

заявителя. Ние не може да изземваме или да определяме волята на 

заявителя. Отделно от това, категорично искам да изразя становище, 

че в случая не е налице коректно представяне на всички изискуеми 

от закона документи, в това число заявлението не е коректно. Тъй 

като  считам,  че  в  чл.133,  ал.2  са  изброени  задължителните 

реквизити, които трябва да съдържа всяко едно заявление, за да бъде 

регистрирана  една  партия  или  коалиция.  Тоест,  тук  говорим  за 

партия конкретно. В случая т.2 не е изпълнена. Тоест липсва едни от 

задължителните  реквизити  на  заявлението.  Има  определено 

наименование,  но  то  не  отговаря  на  точка  втора,  което  казва,  че 

трябва  да  има  пълното  или  съкратено  наименование  на  партията 

обявено за отпечатване върху бюлетините. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря. Колегата Матева 

за дуплика, ако няма други реплики. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Баханов аз съм съгласна с вас, че 

заявлението  не  съдържа  всички  необходими  реквизити.  Но  както 

установихме не са дадени указания да се отстранят нередовностите. 
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Смятам,  че  както  казах  в  т.2  е  дадена  възможност  на 

заявителя и на представляващия партията да избира дали пълното 

или съкратено наименование на партията да посочи за изписване в 

бюлетината. В случая съгласно актуалното състояние, което цитирах 

няма  заявено  съкратено  наименование  за  изписване  на  партията. 

Тоест имаме само пълното наименование в България без  цензура, 

което аз предлагам да изпишем в бюлетината. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  само да 

кажа  по  поредност  колегата  Сидерова,  колегата  Ивков,  колегата 

Катя Иванова,  колегата Чаушев,  колегата  Томов в тази поредност 

думата за изказване. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, аз ще се отстраня 

от формалистичното тълкуване и ще искам да тълкува закона според 

неговия дух и според неговите цели. 

Регистрация на действителни политически субекти за участие 

в  изборите.  Затова  ви  предлагам  да  подкрепим  решението  на 

колегата Катя Иванова. Когато правим тълкуване на закона целта ни 

не  е  да  ликвидираме  възможността  през  партиите.  Не  може  да 

перефразираме желанието за  отпечатване  в бюлетината,  затова  ви 

предлагам  да  подкрепим.  Трябва  да  следваме  духа  и  целите  на 

закона.  Отчасти  на  реални  политически  субекти,  реално 

регистрирани партии, реално участвали в политическия живот. Има 

даже  и  представител  в  Европарламента  и  затова  ще  подкрепя 

проекта предложен от Катя Иванова. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря колега Сидерова. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз бях се заявил за изказване, но с оглед 

изказването  преди  мен  бих  искал  една  реплика.  Аз  считам,  че  е 

абсолютно  недопустимо  Централната  избирателна  комисия  да 

приеме заявено  име,  което се  различава  коренно на  който и  да  е 

субект от името му съгласно регистрацията. 

Същото  важи  и  за  коалициите,  които  не  подлежат  на 

регистрация,  ако  има  такъв  случай.  Ако  в  коалиционното 
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споразумение едно е името, а друго се заяви за бюлетината считам, 

че  е  абсолютно  недопустимо,  да  не  кажа  по-силни  думи.  Сега 

сериозно обсъждаме въпроса. 

Така че аз не съм съгласен, че ние формалистично гледаме и 

никакъв  дух  на  закона  не  може  да  оправдае  подобен  подход  на 

Централната избирателна комисия. Такъв подход не  е имало. Това 

нещо освен всичко друго и освен, че ще нарушим закона и буквата 

на  закона ще въведе  в  заблуждение и избирателите.  Ще въведе  в 

заблуждение голям кръг от хора. Да не говорим за другите аспекти 

вече как ще се коментира това решение. Това е ирелевантен въпрос. 

Така че аз категорично репликирам и считам, че така заявено 

наименованието  за  отпечатване  на  бюлетината  не  може  да  бъде 

прието. И по-нататък въпроса, който стои пред нас е дали можем да 

регистрираме все пак партията, която е подала всички необходими 

документи  и  реквизитите  са  налице.  Но  ние  ако  не  одобрим 

наименованието дали можем да регистрираме партията и тогава как 

ще се определим наименованието за бюлетините. Считам, че това е 

въпроса,  който  стои  пред  нас  и  върху  него  трябва  да  се 

съсредоточим в дебата. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колегата Катя Иванова има 

думата. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  аз  заявих  желанието  си  за 

изказване и в същото време вземам повод от казаното от колегата 

Ивков за да направя една реплика. Не може да се поставя знак за 

равенство когато става дума за регистрация на партия и на коалиция, 

тъй като самия закон позволява в последствие да бъде променяно 

наименованието на коалицията. Когато партията го е регистрирала е 

регистрирала  съответната  коалиция  с  едно  наименование  и  в 

последствие съществува законова възможност това наименование да 

бъде променено. 

Не е налице обаче такава възможност при регистрациите на 

партията. Отново обръщам внимание, че това е прецедент, който е 

продиктуван от така стеклите се обстоятелства. 
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Бих искала да кажа следното. Наред с това, че закона не е 

само стриктно разписана норма,  а  ние следва да  гледаме не само 

буквата  на  закона  и  духа  на  закона.  Аз  в  случая  смятам,че  няма 

ограничение и от гледна точка на буквата на закона. И отново ще се 

позова пред вас на разпоредбите на чл.133, ал.2, т.1 и т.2 и ще кажа 

следното. 

Ако  волята  на  законодателя  беше  и  наименованието  на 

партията  съгласно  съдебната  регистрация  и  наименованието  на 

партията,  която съответния политически субект може да заяви по 

свое желание за отпечатване на бюлетината също трябваше да бъде 

съгласно тази съдебна регистрация,  то се обезсмисляше текста  на 

точка втора. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря колега Иванова. 

Дуплика Ивайло Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Възможен  е  такъв  прочит.  Не  го 

споделям,  по простата причина, че когато се говори и в двете точки 

за пълното и съкратеното наименование, аз за себе си съм убеден, че 

волята на законодателя е била да посочи пълното или съкратеното 

наименование на партията как да се регистрира от една страна, а от 

друга страна как да се отпечата в бюлетината, но не с това широко 

тълкуване, че може да е различно от това, което е заявено. Тоест, 

едно лице няма как да се заяви по друг начин освен както е в акта за 

раждане докато няма съдебно решение за смяна на името му. Това е 

аналогията, която я казвам, за да ме разберете по-добре. 

Има  се  предвид  дали   искаш пълното  или  съкратеното.  А 

друго наименование, политическите партии освен това по съдебно 

решение нямат. Така че не съм съгласен с тълкуването на колегата 

Иванова. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, колегата 

Ерхан Чаушев има думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще бъда верен на себе си. Няма да се 

занимавам към момента с  безкрайното море от разпоредби,  които 

ние  като  юристи  може да  използваме.  Тук  само  ще  опиша.  Този 
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казус наистина е нов. Ще опиша вариантите просто може би като 

хоризонт за последващи разсъждения. 

Първият  вариант  регистрация  да  или  не  с  искането  на 

докладчика, така както е докладвано. 

Вторият   вариант,  регистрация  на  партията  с  името  в 

актуално състояние. Има един нюанс тук. С допълнителни указания 

доколкото видях,  че не са давани или без  допълнителни указания 

при вариант регистрирана партията с име в актуално състояние. 

Трети  вариант,  въобще  не  регистрирам  партията  именно 

защото има проблем с наименованието на партията. Общо взето е 

това. Само очертавам хоризонт. Ако намерите други варианти може 

би да обсъждам. Аз лично обсъждам. Знаем, че сме юристи ще ги 

вадим  отвсякъде  и  т.н.  Предложението  което  беше  един  от  тези 

варианти  с указание ли беше или без? Без указание.  Добре.  Това 

уточних. Да не се разпростираме. Просто да си държим хоризонта, в 

който се изказваме. Защото ние като се изказваме пак играем. Това е 

безспорно. Юристи сме все пак. Това ми беше молбата в този тип 

изказване. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Дано това да не провокира 

и други варианти, за да  разширим хоризонтите. 

Колегата Томов има думата. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ще се опитам да бъда кратък. В 

този  вид не  мога  да  подкрепя  този  проект за  решение.  Искам да 

обясня  при  какви  условия  бих  подкрепил  регистрацията  на  тази 

партия. Най-напред абсурд е да регистрираме Българи без цензура, 

която  утре  сменя  името  си  под  наименование  различно  от  това, 

което  е  валидно днес.  За  мен това  е  практически  абсурд.  Ние не 

може да изпреварим съда в това отношение. 

Не съм виждал решение 3580 има ли възможност след това в 

хода на кампанията тогава ще го решаваме. Под това име няма как 

да подкрепя решението. 

Предложението на Росица Матева  ми изглежда разумно.  В 

крайна сметка ние знаем, че утре ще бъде публичен факт с много 
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висока вероятност това, че тази партия ще си смени името. Тъй като 

не съм юрист,  аз не смея да се произнеса относно това имаме ли 

право  при  положение,  че  заявителя  не  го  е  направил,  да  сложим 

името.  Но  според  мен  може  да  вземем  името  посочено  при 

заявлението от точка първа. 

Има още едно нещо, което на мен лично ми е необходимо, за 

да мога да гласувам за този проект. И то е да отпадне т.9 от мотивите 

на проекта. Точка 9 е документ, който не се иска за регистрация. Той 

няма никакъв друг смисъл освен да обоснове по един заобиколен 

начин  искането  удовлетворено  във  второто  изречение  на 

диспозитива. Не ни трябва никакво незаверено копие от протокола 

от открито съдебно заседание за да решим съдбата на този казус. По 

никакъв  начин  това  не  е  документ.  Смешно  е  да  изброяваме  в 

мотивите  такъв  документ.  Това  не  е  документ,  който  да  постига 

други цели освен чисто политически внушения. Затова предлагам на 

комисията да отпадне точка 9. Подкрепям предложението на Росица 

Матева за корекция на диспозитива. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря. Реплика колегата 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Реплика към колегата Томов, реплика 

индиректно и към колегата Матева, тъй като той подкрепи нейното 

предложение. Ако бяхме изправени пред хипотезата да има и пълно 

и  съкратено  наименование  на  партията  кое  щяхме  да  посочим  в 

нашето решение? ЦИК като изземе функциите на заявителя. Това го 

оставаме. Разбирате ли, че ще може да изпаднем пред абсурдната 

ситуация ЦИК да сложи име за отпечатване на партията, което не е 

заявено  от  заявителя  и  той  да  не  обжалва  решението,  което  е 

абсолютно реална хипотеза.  Той ще каже,  на какво основание ми 

изземва и ми слага име, което не съм посочил.  

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Реплика колегата Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  пряка  реплика  към  колегата 

Томов,  макар  да  споделям  логическия  му  анализ  и  заключения 

относно т.9. Считам, че момента в който не е трябвало да се приема 
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е долу когато са приемали документите. Веднъж прието и описано в 

нашия входящ регистър вече не може то да не бъде упоменато и в 

мотивната  чат  на  решението.  Иначе съм съгласен,  че  още повече 

незаверено копие на документ, който не се изисква не е следвало 

изобщо да бъде приеман от дежурните. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колегата Томов дуплика. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Най-напред към колегата Баханов. Аз 

разбирам, че и там има проблем. Като че ли съвсем безпроблемно 

решение няма как да вземем. Опитвам се да притегля на вътрешния 

си  кантар  двете  ситуации.  Да  подкрепя  отказа  от  регистрация  на 

една политическа партия, която иска да участва в изборите и всичко 

друго  й  е  редовно.  И  да  намеря  някакъв  по-мек  вариант  на 

санкциониране  на  този  проект,  някакви  условия  при  които 

евентуално би го приел. Може би не съм прав, но така разсъждавам в 

момента и го споделям пред Комисията. 

По отношение на Иво. Съгласен съм, че това не би трябвало 

да бъде приемано долу. Но в ситуация в която правим компромиси 

все пак да регистрираме тази партия с промяна на името аз няма да 

подкрепя и ще бъда за отказ от регистрация,  ако т.9 остане.  Тя е 

директна манипулация със самата Централна избирателна комисия. 

Благодаря.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колега  Матева  искате  ли 

думата за лично обяснение? Не. Колега Цачев искате ли думата? Не. 

Колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Много  благодаря  на  колегата 

Цачев. 

Уважаеми  колеги,  според  мен  разковничето  е  в  чл.134. 

Защото ние хубаво четем императивната норма на чл.133. Обаче в 

чл.134  пише,  че  ако  има  непълноти  или  несъответствие  в 

представените  документи  ние  следва  да  дадем  указания.  Има  ли 

такива указания? Няма. 

Във  входящия регистър,  в  който  като  реплика  ще кажа  на 

колегата Томов, защото иска да маха документи  в нашия регистър 
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пише т.11 – други документи. Всяка една партия, коалиция може да 

представи  и  други  документи  и  ние  няма  как  да  ги  изключим. 

Обратното ние би трябвало да ги включим. 

Ако  ние  четем  императивната  норма  на  чл.133,  ал.2 

заявлението какво трябва да включва. То по същия начин трябва да 

четем,  защото  в  това  регистърно производство  ние е  следвало  да 

спазим  определени  изисквания  императивни,  а  ние  не  сме  ги 

спазили. Ние такива указания не сме дали. Това означава, че ако в 

момента  откажем регистрацията  на  партията  това  означава,  че  не 

изпълнявайки  нашето  задължение  ние  преграждаме  пътя  на  една 

политическа сила да участва в изборния процес. 

На  второ  място,  въпроса  който  следва,  колегата  Томов  и 

някои  колеги  предложиха,  добре  ние  ще  регистрираме  сега  като 

ББЦ,  защото  е  подвеждащо,  ако  ние  регистрираме  с  другото 

наименование. Аз тогава ще ви попитам, в момента в който влезе в 

сила няма ли да е подвеждащо? Няма да имаме вече такъв субект. 

Няма да имаме ББЦ, а ще имаме Движение презареди България, ако 

утре или вдругиден влезе в сила. 

С оглед на това обстоятелство промяната аз лично считам, че 

съвсем коректно политическата сила е представила решение. Защото 

в  протокола,  който  е  представен  и  тук  не  се  каза,  че  имаме 

решението на съда. То е произнесено в момента и от този момент 

тече и срока за  обжалване.  Тоест в случай, че бъде обжалвано. В 

случай, че не бъде обжалвано то ще е факт от утре. Затова аз лично 

считам,  че  ние  би  следвало  с  оглед  и  допуснатите  пропуски  в 

работата  на Централната  избирателна комисия да подкрепим и да 

регистрираме партията. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Две  реплики.  Колегата 

Ганчева и колегата Ивков. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:Аз колеги под формата на реплика 

на колегата Андреев, моето впечатление по отношение на дадените 

указания,  че  макар  и  не  описани  в  регистъра  тук  има  колега,  аз 

лично  вярвам  на  всеки  един  член  на  Централната  избирателна 
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комисия,  че  са  дадени указания  макар и  не  описани в  регистъра. 

Така че колегата Бойкинова, доколкото се сещам преди почивката 

каза, че е споделила. Тя е дежурна днес по график. Аз лично считам, 

че има указания. Цитира се и лицето, което е внесло документите и 

при  формирането  си  на  мнението  ще  гласувам  така,  тук  беше 

декларирано от дежурен колега, че са дадени указания макар и не 

отразени в регистъра. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колегата  Ивков  има 

реплика. След това колегата Томов и след това колегата Баханов. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам реплика по отношение на чл.134, 

ал.2  и  неговото  тълкуване.  Аз  съм  съгласен,  че  това  е  другия 

изключително важен текст, който трябва да имаме предвид. До тук 

само съм съгласен с колегата Андреев. Считам също, че там се крият 

част  от  отговорите.  Обаче  от  тук  нататък  аз  имам  коренно 

противоположно разбиране на този текст. 

Аз считам,  че  формално Централната  избирателна комисия 

при  приемането  на  документите  е  спазила  абсолютно  всички 

условия  и  не  е  допуснала  никаква  нередност.  Заявлението  и 

приложенията са с всички изискуеми реквизити, които се изискват 

от  закона.  Не  е  имало  какво  да  указва  Централната  избирателна 

комисия. Не е от компетентността на един или двама дежурни да 

дата указания по правен въпрос, който предстои да бъде решаван и 

може да бъде решен по същество само и единствено в заседание на 

Централната избирателна комисия. Те биха могли да дадат указание, 

ако  установят,  че  някои  от  реквизитите,  които  са  задължително 

необходими не е налице да бъде доставен.

Така че от тази гледна точка, аз не мисля, че е трябвало и не 

сме го направили и сега трябва да регистрираме. Не съм съгласен с 

тази логика и категорично я отричам. Въпросът е сложен. Отнасям 

се с уважение към това мнение, но казвам защо. 

Второто нещо, което искам да подчертая, да чл.134, ал.2 дори 

да  приемем,  че  сте  прав  колега  Андреев,  дава  възможност  да 

укажем,  но  в  крайна  сметка  той  съдържа  и  друго  изискване,  че 
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трябва да регистрираме до последния срок.  Последният срок вече 

мина.  Тази  разпоредба  в  цялост  изключва  вече  изискването  и 

възможността ние да даваме каквито и да е указания. Ние трябва да 

се произнесем на база на това, което е заявено. 

За  да  не  взимам  повече  думата,  а  само  да  гласувам,  в 

продължение  на  репликата  ще  кажа,  че  за  мен  стои  единствено 

въпроса дали може да регистрираме партията с наименованието й 

към  момента  и  да  заместим  волята  на  заявителя  с  императивна 

норма на закона, ако така го разбираме или не можем. Това е моето 

колебание към този момент. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря. Колегата Томов 

има думата за реплика. След това колегата Баханов. И след това ще 

имате дуплика. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега Андреев, от това, че заявителя 

може  да  внесе  и  други  документи  не  следва,  че  всеки  възможен 

документ следва да бъде включен в мотивите на едно решение. Ако 

документа не е релевантен на самия процес на вземане на решение 

няма  защо  да  фигурират  мотивите.  Не   искам да  си  въобразявам 

какви  документи  могат  да  бъдат  представени.  Този  документ  е 

нерелевантен. Напротив, той се опитва да мотивира точно тази част 

от диспозитива, която не малка част от колегите тук отхвърлят като 

невъзможност да бъде приет. Той е пряко свързан с проблема, който 

ние обсъждаме. Още повече, че формулировката е доста неясна. В 

нея се казва, включително това, че той удостоверява промяната на 

наименованието на партията, което още не е  факт във вида, в който 

е записан. 

Поради това, ако ние стигаме до консенсус относно това, че 

не  можем  да  вземем  решение,  с  което  да  регистрираме  партия 

България  без  цензура  с  наименование  от  бюлетината  Движение 

презареди  България  към днешна  дата,  в  такъв  случай  не  бива  да 

мотивираме  решението.  Защото  в  крайна  сметка  това  е  целта  на 

първата  част,  на  частта  с  мотивите  чрез  т.9,  която  твърди  точно 
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обратното на това, което ще фигурира в диспозитива. Затова в този 

вид, ако остане т.9, аз не мога да подкрепя тази промяна. 

Аз  направих  формално  предложение  т.9  да  отпадне  от 

мотивите и ще държа да се гласува. 

Благодаря. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колегата  Баханов  има 

думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едно изречение като реплика на 

колегата  Андреев.  Той цитира разпоредбата  на чл.134,  ал.2,  която 

установи непълноти или несъответствия даваме незабавно указания 

за  отстраняването.  Доколкото  разбрахме  дадени  са  указания  от 

колегата  Бойкинова,  които са  били възприети  от  заявителя.  Само 

акцентирам  вниманието  на  комисията,  че  никъде  не  пише  тези 

указания дали са писмени или устни. Тоест били са дадени устни 

указания, които са били възприети от заявителя. Така че считам, че 

Централната избирателна комисия е изпълнила задълженията си по 

чл.134, ал.2 от Изборния кодекс. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колегата  Андреев  има 

думата за дуплика. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  римският 

принцип  още  от  едно  време  е  verba  volant,  scripta  manet.  Това 

означава, думите летят, писаното остава. Това кой бил казал нещо, 

какво е било направено? Дали има? Кога са били дадени? Дали в 

лично мнение или в края на производството. Това са неща, които не 

интересуват  по  никакъв  начин.  Ние  за  това  имаме  графа  т.5  в 

регистъра, в която пише забележки. И това е мястото и е практиката 

на  Централната  избирателна  комисия  да  дава  забележките,  а  в 

случай, че те не са дадени в момента, а допълнително се отбелязва от 

приелите документи, че такива са дадени по съответния ред. 

Затова лично считам, че в случая не може да твърдим, че ние 

сме дали указания. И това все пак мисля, че повечето от колегите се 

обедняват от тук присъстващите. 
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На второ място, аз уважавам различното разбиране на чл.134, 

ал.2. но аз лично го чета по съвсем императивен начин. Централната 

избирателна  комисия  незабавно  дава  указания.  А  указанията  се 

отнасят до всички документи в чл.133, което включва заявлението и 

документите,  които  са  приложени.  Непълноти  и  несъответствия. 

Това което ние до момента дискутираме и което мисля,  че някои 

колеги  защитиха,  това  е  несъответствие  в  заявлението,  в  което 

вместо  да  бъде  както  беше  казано,  защото  ако  имаме  противно 

решение,  че  не  е  императивно  да  бъде  посочено  пълно  или 

съкратено наименование на партията това беше до момента спора. 

То тогава, както казва колегата, значи нямаме несъответствия. Това 

означава, че може да бъде заявено всякакво наименование. 

В  обратния  случай,  ние  сме  длъжни,  тъй  като  имаме 

несъответствие,  колегите  които са  приели документите  да  укажат 

задължително,  че  има  несъответствие  и  на  момента 

представляващия или този, който е представил документите да може 

да го отстрани. 

Аз  лично  считам,  на  репликата  на  колегата  Томов,  че  се 

представят  документи,  които  доказват  обстоятелства,  които  не  са 

включени, но  са от значение за регистърното производство. Мисля, 

че  този  документ  е  много  релевантен.  Защото  регистрацията  на 

партиите и промяната  на наименованието пред Софийски градски 

съд също е регистърно. 

В случаите, в които ние имаме едно решение, обжалването на 

това  решение,  което  е  произнесено  с  протокола  може  да  бъде 

обжалвано единствено от заинтресованите страни. В регистърното 

производство много добре знаем, че това е молителят или заявителят 

и прокуратурата, която участва. Няма кой друг да може да иска да 

обжалва, което означава, че за мен лично това решение е факт. И аз 

го считам за такъв. 

По отношение на колегата Баханов, аз вече отговорих. За мен 

ние не сме си изпълнили едно задължение императивно по силата на 

закона. 
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ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря. 

Колегата  Цачев  има  думата.  След  това  колегата  Ивков, 

колегата Сидерова, колегата Иванова. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, ясно е на всички, че ние 

сме в една регистърна процедура, едно производство регистърно по 

чл.133 от Изборния кодекс. Това е една формална процедура сега в 

този  момент,  която  ние  извършваме,  в  която  е  казано,  подай 

заявление, заяви това и това. Дай документи за първо, второ, трето. 

И  ние  спазвайки  тази  регистърна  процедура,  следейки  служебно 

дали са изпълнени изискванията  на закона извършваме регистрация 

съответно отказваме, даваме указания и т.н. 

Установяваме, че формално тази процедура не е изпълнена в 

цялост по изискванията.  Говорим за  наименованието на  партията. 

Даже  за  мен  е  още  повече  неизпълнено  изискване  не  поради 

невнимание, пропуснато наименование. Дадено наименование, което 

закона  не  го  допуска,  не  го  позволява.  Имаме в  текста  на  чл.128 

частта  за  правила  за  наименованията  на  коалициите.  Изрично  е 

казано какво трябва да бъде името, какво може да бъде добавено към 

него.  Изричен  текста  на  Закона  за  политическите  партии  чл.14, 

където  се  следи  при  регистрацията  на  партията  дали  има  друга 

партия  със  същото  наименование,  абревиатура  и  какви  добавки 

могат да се правят. Това се следи служебно при регистрацията. 

Не може една партия по време на регистрация в ЦИК тя да си 

променя по този начин наименованието за бюлетината. Кой следи? 

Затова закона там е казал с няколко думички. Заявява пълното или 

съкратеното  си  име  в  заявлението.  Закона  въобще  не  допуска 

промяна  по  друг  начин  на  това  име.  ЦИК  абсолютно  за  мен  не 

разполага с компетентността да промени по какъвто и да е начин 

заявеното име. ЦИК следи формално името дали отговаря на закона 

на изискването или не отговаря и взема своето решение. 

И в тази връзка ще кажа, че решението, което беше цитирано 

на ЦИК по отношение на промяна на името, но забележете колеги, 

след извършена регистрация на партия с името, с което тя е била 
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регистрирана в съда. След което тя си е направила промяна в съда и 

след като има влязло в сила решение тогава с това решение 3580, 

което беше цитирано по отношение на Българска социалдемокрация 

и  направено  заявление  в  тази  връзка  ЦИК  е  променила 

наименованието  напълно  редовно,  напълно  законно.  Ние  имаме 

изборни книги, с които може да променяме, приели сме и органите, 

които представляват партията. Имаме изборна книга още повече за 

заличаване регистрацията на партията. Но не в момента в който се 

извършва формалната процедура и не са спазени изискванията, ние 

да извършваме на своя глава някаква промяна или да си затворим 

очите  по  отношение  на  някое  от  изискванията  императивно 

изброени в закона. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Колеги  за  процедура 

колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председателстващ,  понеже 

оставам с впечатлението, че не постъпват различни предложения и 

даже няма и различни тези поне от половин час насам, извън това, че 

различните колеги допълнително обосновават  вече  изложени пред 

комисията тези. Аз предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме 

двете предложения, които на този етап са направени. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Противно  становище  на 

тази процедура? Моля колеги, позволете ми дам думата на колегата 

Сидерова  за  реплика.  След  което  ще  подложа  процедурното 

предложение на гласуване. 

РУМЯНА СИДРОВА:  Репликата  ми е,  че  съгласно  т.15 на 

наше  решение  4133,  когато  бъдат  открити  непълноти  и 

несъответствия указанията трябва да се впишат в регистъра. Да се 

отбележи  на  коя  дата  и  в  колко  часа  са  дадени  указания  за 

отстраняването им. Няма да казвам кой ни предложи това решение. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, 

приключихме  процедурата  по  реплика.  За  дуплика  не  виждам 

желание  от  колегата  Цачев.  Не  постъпи  и  противно  становище. 
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Процедурното  предложени  на  колегата  Пенев  го  подлагам  на 

гласуване. Процедура за прекратяване. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Ерхан Чаушев, Иванка 

Грозева,  Катя  Иванова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова  Таня 

Цанева),  против 3  (Емануил Христов,  Йорданка Ганчева,  Ивайло 

Ивков).

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Отрицателен вот колегата 

Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, гласувах против, тъй като не 

се изказаха всички неща. Не може в проекта за решение да пише, че 

са  налице  изискванията  на  чл.133,  след  като  ние  категорично 

казахме,  че чл.133,  ал.2,  т.2 не съответства.  Така че не са налице 

изискванията. Така че в момента, в който гласуваме, ако се приеме 

идеята, че ще поправим името или каквото и да е друго, би трябвало 

в  проекта  за  решение  да  се  пише,  че  са  налице  изискванията  на 

чл.133 с изключение на чл.133, ал.2, т.2. защото иначе ще стане хем 

са налице изискванията, хем ги оспорваме. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря колега Христов. 

Друг за отрицателен вот няма. 

Уважаеми колеги тъй като в хода на разискванията постъпиха 

две предложения по проекта на решение. 

Първото  предложение  беше  на  колегата  Матева  по 

отношение на втория диспозитив с предложената от нея редакция. 

Моля режим на гласуване. Ако се нуждаете от припомняне на 

редакцията  не  съм  убедена,  че  мога  да  я  повторя  и  ще  помоля 

колегата Матева да го направи. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предложението ми наименованието за 

изписване  в  бюлетината  да  бъде  така  както  е  по  представеното 

актуално състояние България без цензура. 
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ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Александър Андреев, Владимир 

Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня  Цанева),  против  9  (Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева, 

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова).

За отрицателен вот колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах против, тъй като считам, че 

Централната  избирателна  комисия  не  влиза  в  прерогативите  и 

правомощията  на  Централната  избирателна  комисия  да  променя 

волята на заявителя. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Гласувах  против  поради  същите 

съображения. Считам, че ние с наше решение и то протоколно, не 

може  да  променим  волята  на  заявителя  без  значение  дали  става 

въпрос за конкретния случай.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги 

следващото  предложение  по  проекта  на  решение  е  на  колегата 

Цветозар Томов. Предложението му е да отпадне т.9. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 5  (Ивилина Алексиева, 

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Мария 

Бойкинова),  против  15  (Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева, 

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня  Цанева 

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Ивайло  Ивков,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова).

За отрицателен вот колегата Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  гласувах  против,  защото  ако  бях 

гласувал  за  това  значи,  че  подкрепям  проекта  за  решение  и  се 

съгласявам с някакви поправки. А когато категорично не подкрепям 
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целия  проект,  както  ще  си  проличи,  е  глупаво  да  подкрепям 

поправки. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, подлагам 

на гласуване проекта така както е предложен, представен, обсъден 

на  днешното  заседание  със  съответния  номер  като  проект  във 

вътрешната мрежа. 

Моля режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова),  против 9  (Цветозар 

Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Ивайло  Ивков,  Румен  Цачев,  Таня 

Цанева).

Уважаеми колеги, номера на решението за отхвърляне е 4264-

НС. 

Колегата Ивков отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам възможност съгласно правилника. 

Аз мисля, че добре е по принцип да имаме възможност. Аз не искам 

да  имаме  решение  за  отхвърляне.  Тези  проекти  не  постигнаха 

съгласие. Аз предлагам решение, ако не е късно и да го гласуваме 

него, с което да имаме решение, ако съберем мнозинство да откажем 

регистрацията  на  изтъкнатите  основания.  Тоест  в  диспозитива  на 

база  основанията,  които  влезнаха  в  протокола  да  откажем 

регистрацията. И мисля, че трябва да се подложи на гласуване, за да 

няма решение за отхвърляне.  Това ми е предложението след като 

никой от другите проекти не постигна мнозинство. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като 

не се предлага прегласуване има ли друг за отрицателен вот това 

изразено становище? Тъй като по една документация за регистрация 

не  бихме  могли  да  приемем  второ  решение.  Друг  желаещ  за 

отрицателен вот има ли? Колегата Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  гласувах  против,  тъй  като  не  са 

изпълнени условията за регистрация на партията изброени в чл.133 

като изисквания в Изборния кодекс. 

От  разговорите  и  дебата,  който  проведохме  стана  ясен 

проблема  с  наименованието  на  партията.  В  мотивите  на 

предложения проект за  решение  всъщност  не  се  казва  абсолютно 

нищо защо пише, че са спазени изискванията на чл.133 от Изборния 

кодекс и защо се предлага регистрацията на партията. Без никакви 

мотиви, нарушения на Изборния кодекс на изискванията се предлага 

и се гласува решение, което е незаконосъобразно. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ   СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, 

процедура колегата Алексиева. 

ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се, че колегите 

в момента нямат яснота, че имаме още регистрации, поради което те 

напуснаха залата и аз предлагам 10 минути почивка. 

/ След почивката / 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги в залата  сме 15 

членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Продължаваме 

днешното заседание. 

Колеги, нека прекъснем за малко регистрациите, с които да 

продължим за  едно  предложени от  господин Райков.  Заповядайте 

господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, предложението ми е във връзка 

с  днешната  среща  с  администрацията  с  вицепремиера  и 

съпътстващите  го  министри  във  връзка  с  работната  среща,  която 

проведохме  и  изразената  готовност  между  нас  като  Централна 

избирателна  комисия  и  като  изпълнителна  власт  да  предостави 

експерт в областта на външните работи, който да зададе конкретни 

параметри по наша пръчка за машинно гласуване. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Експерти  във  връзка  с 

уточняване на детайлите по тази поръчка по повод организацията на 

машинното гласуване извън страната. 

МАРТИН РАЙКОВ: Само да кажа един експерт. Вече имаме 

двама официално дошли от Министерски съвет. Няма да правим тук 

седалище на изпълнителната власт. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Райков налага 

се  да  отправя  реплика  към  вас.  Ние  каним  експерти  държавни 

служители,  които  по  дефиниция  са  независими.  Господин Райков 

още една забележка  под формата  на  реплика.  Струва ми се,  че  с 

оглед спецификата на организацията на машинното гласуване извън 

страната на преценка на органа, който е компетентен в тази сфера е 

какви експерти може да ни представи и колко, според него биха ни 

били полезни. След като ние установим евентуална неполезност на 

някой от тях, в което дълбоко се съмнявам, тогава ние бихме могли 

да използваме компетентността и капацитета на другите. 

Заповядайте. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Доколкото  имам  богата  памет  от 

срещата  се  спомена  един  експерт.  Съжалявам,  ако  съм  направил 

някаква грешка, ще го поправим в множествено число. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Райков. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова,Таня Цанева), против няма.

Колеги, продължаваме с проектите. 

Заповядайте госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам проект с № 4273 в 

папката на колегата Катя Иванова. Тя оформи решението, което при 
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отказ  взехме.  За  регистрацията  при  условията  на  незавършена 

проверка на ПП Български съюз за директна демокрация. 

Партията е вписана  под № 16 в регистъра на политическите 

партии  за  регистрация  в  ЦИК.  Представено  е  удостоверение 

подписано от представляващия партията Георги Стефанов Неделчев. 

Налице са всички изискуеми се документи съгласно разпоредбите на 

Изборния  кодекс.  Проверката  на  подписката  на  списъка  на 

избирателите  подкрепящи  регистрацията  на  партията  не  е 

завършила.  Но  поради  наличието  на  всички  останали  формални 

изисквания ви предлагам да регистрираме партията при условията на 

не приключила процедура за проверка на списъците с избирателите 

подкрепящи  регистрацията  на  основание  чл.135,  ал.4  раздел 

четвърти, т.18 от решение 4133-НС 26 януари, както и на основание 

разпоредбите на чл.129, ал.1, т.1, чл.133, чл.134, ал.1, чл.135, ал.1 и 

ал.3 от Изборния кодекс. 

Наименованието на партията за отпечатването на бюлетината 

е Български съюз за директна демокрация – БСДД. 

Наименованието на партията е заявено без кавички. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Сидерова. 

Колеги,  има  ли  някакви  коментари  и  допълнения  по  така 

предложения ни проект на решение? Няма. 

Подлагам го на гласуване. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова,Таня Цанева), против няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 

Номера на решението е 4265-НС. 

Продължаваме  с  проектите  на  решение,  които  ще  ни 

предложи госпожа Бойкинова. Заповядайте госпожо Бойкинова. 
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  в  решение 

относно отказ за регистрация на партия Български национален съюз 

Нова демокрация за участие в изборите за народни представители.

Постъпило е заявление за регистрация от партия Български 

национален  съюз  Нова  демокрация  подписана  от  Боян  Боянов 

Станков – Расате. 

Колеги, предлагам ви решение относно отказ за регистрация 

на партия Български национален съюз Нова демокрация за участие в 

изборите  за  народни  представители.  Постъпило  е  заявление  за 

регистрация от партия Български национален съюз Нова демокрация 

подписана  от  Боян  Боянов  Станков  –  Расате,  пълномощник  на 

представляващия  партията.  Като  в  пълномощното  представено  по 

преписката изрично пише, че Борис Филипов Иванов представляващ 

партия Български национален съюз упълномощава Боян Станков – 

Расате  да  подава  и  взима  документите  на  партията  във  връзка  с 

предстоящите  парламентарни избори.  Заявлението  е  подписано от 

господин – Расате. Приложени са удостоверения за актуално правно 

състояние на партията към 6.02.2017 г. Удостоверение за подадени 

финансови  отчети  към  Сметната  палата.  Спесимен  на  Боянов 

Станков – Расате за съгласие да бъде представляващ. 

С тази декларация съгласие всъщност той представя образец 

от  подписа  от  името  на  представляващия,  за  което  няма  такова 

пълномощно.  В  същото  си  качество  е  представил  и  образец  от 

печата  на  партията.  Декларацията  е  от  господин  Боян  –  Расате  в 

качеството му на представляващ партията. Вносна бележка за внесен 

депозит в размер на 2500 лв. Удостоверение от 8.02.2017 г. от ЦКП 

за актуална банкова сметка по която ще се обслужва предизборната 

кампания.  Тук  е  сгрешена  датата.  Това  удостоверение  е  от 

8.07.2014 г. Тоест това не е актуалната банкова сметка на партията, а 

просто сметка на партията от 2014 г. 

Името  и  длъжността  на  лицето,  което  ще  отговаря  за 

приходите  разходите  и  счетоводната  отчетност  и  пълномощно  от 

председателя на партията в полза на Боян – Расате. Както ви казах 
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това пълномощно е само да подава и взима документи, но не и да 

представлява  партията.  Списък  съдържат  три  имена  и  ЕГН, 

саморъчен подпис на заявени 2556 избиратели. Като същия не е в 

структуриран,  а  само в  електронен вид  представен  на  технически 

носител, като видно от регистъра е, че списъка е представен на листа 

без  формат  А 4,  без  номерация  на  страниците,  без  номерация  на 

подписите. А представения  CD носител  също няма пореден номер 

имена и не съответства на последователността на хартиения, т.е. не е 

в  структуриран електронен вид,  затова  проекта  няма да  фигурира 

структуриран. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованията на партия 

Български национален съюз Нова демокрация. 

Документите са приети в Централната избирателна комисия в 

16.58  часа  на  8.02.2017  г.,  т.е.  в  последния  ден  и  срок.  При 

приемането  им  са  установени  непълноти  и  несъответствия  на 

представения списък на избиратели за подкрепа на регистрацията на 

партията на хартиен носител, както и структуриран електронен вид. 

Списъкът  на  хартиен  носител  е  представен  както  ви  казах  без 

номерация на подписите и страниците, а представения технически 

носител не е структуриран в електронен вид. 

Тъй като не са спазени изискванията  на решение 4133-НС. 

23-6.  Списъкът  не  е  изпратен  на  ГД  ГРАО  за  извършване  на 

проверка на подписите. В графа забележка от регистъра подробно са 

описани несъответствията на списъка на хартиен носител, както и на 

представения списък в електронен вариант един брой в съда. 

Видно  от  регистъра  със  забележката  е  запознат  Боян 

Станков –  Расате  в  качеството  му  на  пълномощник  съгласно 

представено пълномощно, съгласно което може да подава документи 

пред Централната избирателна комисия. 

Централната  избирателна  комисия  не  е  дала  указания  за 

отстраняване  на  установените  описани  по-горе  непълноти  и 

несъответствия,  включително  и  за  актуалната  банкова  сметка, 

включително и за подписа на представляващия партията, както и на 
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печата по съображение, че същия не може да представлява партията, 

тъй  като  няма  такова  изрично  пълномощно,  а  само  да  подава  и 

приема документи в ЦИК. 

Централната  избирателна  комисия  не  е  дала  указания  за 

отстраняване  на  установените  описани  по-горе  непълноти  и 

несъответствия, тъй като документите са подадени в крайния час и 

срок за приемането му и съответно същия не би имал възможност да 

ги  отстрани.  А  съгласно  Изборния  кодекс,  съгласно  нашето 

принципно решение крайния срок за отстраняване не непълноти и 

несъответствия е 8.02.2017 г. до 17.00 ч. 

Тоест заявителя сам се е поставил в невъзможност да изпълни 

изискванията на закона, тъй като е подал документите в последната 

минута буквално, в последния ден и срок за подаване на документи. 

Поради  което  ви  предлагам  да  откажем  регистрацията  на  партия 

Български национален съюз Нова демокрация за участие в изборите 

за народни представители на 26 март 2017 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Бойкинова. 

Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  колеги  ви  предлагам  друго. 

Всичките тези несъответствия и непълноти, които бяха посочени от 

колегата Бойкинова като докладчик, те са записани в забележка. Тук 

ми беше въпроса. Ако има подпис на господин Расате за това, че той 

е подписал, че има забележка за мен подписването на забележка е 

указание. И аз лично считам, че ние би следвало да посочим, че са 

му дадени указания, но същите в срока не са отстранени. Защото в 

конкретния случай идвайки той в последния момент,  ние давайки 

нашите указания като непълноти, че това не съответства и всичките 

останали неща както са описани, той дали може да ги изпълни или 

не в срока, той не ги е изпълнил. 

И от тук нататък Централата избирателна комисия правилно 

трябва  да  постанови  отказ,  защото  реално  погледнато  не  са 

отстранени. В противен случай, ако ние кажем, че нямаме указания 
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това  би  било  атакуемо  и  не  би  съответствало  на  фактическата 

обстановка.  Защото реално погледнато ние вписвайки в забележка 

даваме  указанията  и  имаме  подписа  на  господин  Расате  като 

пълномощник, че той е уведомен. Такъв беше и доклада на колегата 

Бойкинова в началото, че това е записано в забележка, а той реално 

погледнато по този начин е бил уведомен. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Само  да  допълня  във  връзка  с 

казаното от колегата Андреев. В 17.40 се е запознал и се е разписал 

господин  Расате,  че  е  запознат  с  констатираните  от  ЦИК 

несъответствия и непълноти. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожа 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  аз  съм съгласна  с  това,  което 

коментираме в момента и в допълнение към казаното ще ви уведомя, 

че при подаване на документите нямаше дори попълнено заявление 

по образец. И в рамките на краткия срок от две минути до изтичане 

на  последния,  но както е  практиката  на  Централната  избирателна 

комисия когато   присъстват  преди 17.00 часа,  ако  се  констатират 

някакви несъответствия, които е възможно да бъдат отстранени се 

дава  такава  възможност.  Така  че  освен  всички  номерации  на 

подписка,  които така или иначе той не можа да направи му беше 

дадена възможност да попълни заявлението, за да може да се опише 

какво  желае  от  Централната  избирателна комисия  и  към 17.40 са 

констатирани останалите несъответствия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  това 

допълнение. 

Заповядайте госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще започна с една скоба, за да кажа 

моето  мнение  по  дадените  указания  и  удостоверяването  на  тези 

указания. Така разбирам изпълнението на функциите на членовете 

на ЦИК по даването на указания. 
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Въпросът ми към докладчика е, ако правилно чух и разбрах, 

пълномощното е за подаване на заявлението. При което виждам, че 

заявлението  е  подписано  от  лице,  което  не  разполага  с  такава 

представителна  власт.  Поради което  считам,  че  нямаме  заявление 

подписано  от  името  на  партията,  след  като  пълномощното  е 

единствено и само за подаване на това заявление. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така предложения проект за решение ведно с корекциите и 

автокорекциите направени в зала. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против няма.

Това е решение № 4266-НС. 

Продължете със следващия си проект. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам ви  проект  4276 

относно регистрация на партия Съюз на свободните демократи за 

участие  в  изборите  за  народни  представители  на  26.03.2017  г. 

Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  партията  подписано  от 

Радослав Кацаров в качеството му на председател и представляващ 

партията.  Заведено  под  № 18  на  8.02.2017  г.  Към  заявлението  са 

приложени удостоверения за актуално правно състояние на партията 

издадено  от  30.01.2017  г.  Удостоверение  на  Сметната  палата  за 

внесени  от  партията  финансови  отчети  образец  от  подписа,  от 

печата.  Вносна  бележка  за  внесен  депозит.  Удостоверение  за 

актуална банкова сметка. Името и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят  за  приходите  и  разходите  в  счетоводната  отчетност. 

Списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

2881 избиратели подкрепящи регистрацията на партията. Същият  и 

в структуриран електронен вид представен на технически носител. 

При  приемане  в  Централната  избирателна  комисия 

документите са приети са в 16.59 ч. и в 17.30 часа в графа забележки 
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от регистъра Централната избирателна комисия установила, че няма 

номерация на страниците и на подписите. Не са в последователност, 

както и не на всички страници има данни за упълномощеното лице 

пред което са положени подписи. 

Централната  избирателна  комисия  е  дала  подписката  за 

проверка.  Въпреки  установените  несъответствия  на  някои  от 

страниците на списъка Централната избирателна комисия е предала 

на  ГД  ГРАО  за  извършване  на  проверка  на  списъка  на  хартиен 

носител  и  в  структуриран  електронен  вид,  поради  което  ви 

предлагам  да  регистрираме  при  условията  на  неприключила 

процедура  за  проверка  на  списъците  с  избиратели  подкрепящи 

регистрацията  на  партията  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители, съгласно чл.133, ал.3, т.5 от ИК и раздел четвърти 

т.18 от наше решение на Централната избирателна комисия. Другите 

изисквания  на  Изборния  кодекс  са  спазени  и  са  представени 

документите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Таня Цанева), против 1 ( Мартин Райков ).

Това е решение № 4267-НС. 

Продължаваме със следващ докладчик господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моя папка с № 4274 проект 

на решение относно отказа на регистрация на партия Национално 

движение  за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на  26 

март 2017 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия Национално 

движение  единство  подписано  от  Никола  Петков  Иванов  в 

качеството на председател и представляващ партията заведено под 

№ 15 на 8.02.2017 г. в регистъра на партията за участие в изборите за 
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народни  представители.  Към  заявлението  са  приложени  следните 

документи. 

Удостоверение за актуално състояние, Сметна палата. 

Искането е ясно. 

Отдолу съм написал. Не са спазени изискванията на чл.133 

като чл.129, ал.2, т.1 ще отпадне от Изборния кодекс. И решение № 

4133 на 26 януари на ЦИК за регистрация на партията. В указания 

срок до 17.00 часа на 8.02.2017 г. не са изпълнени дадените указания 

като следва:  Не е  отстранено несъответствието  между списъка  на 

избирателите  подкрепящи  регистрация  на  партията  на  хартиен 

носител и  списъка  на  избирателите  подкрепящи регистрацията  на 

партията в структуриран електронен вид представен на технически 

носител. 

Налице  са  и  несъответствие  в  списъка  на  избирателите 

подкрепящи регистрацията на партията в структуриран електронен 

вид,  като този списък не отговаря на изискванията на наше решение 

4132-НС от 26.01.2017 г.  на ЦИК. По искане на представляващия 

партията  Никола  Иванов  са  му  върнати  два  броя  класьори 

съдържащи списък на 6729 избиратели. 

Предвид изложеното и на основание чл.134,  ал.2  и  ал.3  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: 

Отказва  да  регистрира  партия  Национално  движение 

единство  за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на 

26.03.2017  г.  Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Те  си  поискаха  списъка  на  хартиен 

носител, за да си го приведат списъка на електронен носител.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  преди  дам 

думата  на  господин  Пенев,  моля  да  се  напише  в  колко  часа  са 

получени тези документи в мотивната част. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Документите са получени в 16.32 ч. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Пенев има думата. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз щях да предложа подробно да се 

опише  кога  са  постъпили.  Какви  точно  указания  са  дадени. 

Предоставени  са  им в  изпълнение  на  указанията  и  в  срока  не  са 

върнати.  Подробно  да  се  опише  в  какво  се  изразяват 

несъответствията.  Само констатация,  че има несъответствия после 

как ще обоснове защитата ни при едно оспорване на решението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Там където  пише,  че  не  са  налице 

изискванията на чл.133 да напишем не са налице всички изисквания 

по чл.133.  Част от изискванията са ги дали. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така предложения ни проект на решение ведно с всички 

допълнени  и  доуточнения  направени  в  зала,  които  да  залегнат  в 

мотивната част на това решение. 

Колеги, гласуваме. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева,  Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица 

Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против няма.

Това е решение № 4268-НС. 

Още един доклад. Заповядайте. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  отново  в  моята  директория. 

Проектът е 4275. 

Колеги,  относно  регистрация  на  партия  Обединение  на 

български националисти целокупна България за участие в изборите 

за народни представители на 26.03.2017 г. 

Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  тази  партия 

подписано  от  Григор  Велев  в  качеството  му  на  председател  и 

представляващ  партията  заведено  под  №  14  на  8.02.2017  г.  в 
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регистъра  на  партията  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители  на  26.03.2017  г.  Към  заявлението  са  приложени 

следните  документи,  които  виждате  в  проекта  на  решение.  Като 

правя  следната  редакция.   Не  са  спазени  всички  изисквания  на 

чл.133, чл.129, опада ал.1, т.1 от Изборния кодекс и решение 41-33-

НС от 26.01.2017 г. на ЦИК за регистрация на партия Обединение на 

български националисти целокупна България за участие в изборите 

за народни представители на 26.03.2017 г. 

При  приемането  на  документите  и  завеждането  им  в 

регистъра на партията за участие в изборите бяха дадени следните 

указания. 

На представляващия партията е указано, че следва в срок до 

17.00 часа на 8.02.2017 г. да се представи на технически носител в 

структуриран  вид  списъка  на  избирателите  подкрепящи 

регистрацията на партията. Беше дадено указание да се номерират 

страниците  на  списъка  на  хартиен  носител,  като  списъка  беше 

върнат на председателя на партията за изпълнение на това указание 

може би трябва да добавя. 

Указанията  бяха  вписани  в  регистъра  и  представляващия 

партията  се  подписва,  че  е  уведомен.  До  изтичане  на  срок  бяха 

изпълнени дадените  указания  по  т.2  като е  представен  списък  на 

избирателите  подкрепящи  регистрация  на  партията  с  номерирани 

страници.  Не  са  изпълнени  изискванията  по  т.1,  а  именно:  Не  е 

представен списък на лицата подкрепящи регистрация на партията в 

структуриран електронен вид на технически носител. 

Предвид изложеното и на основание чл.134, ал.2,  като ал.3 

отпада,   Изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши: 

Отказва  да  регистрира  партия  Обединение  на  български 

националисти целокупна България за участие в изборите за народни 

представители на 26.03.2017 г. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховни 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Арнаудов. 

Колеги, мога ли да подложа на гласуване така предложения 

ни проект за решение. 

Колеги гласуваме. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня 

Цанева), против няма.

Това е решение № 4269-НС. 

Заповядайте госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е качен проект на пано, което да бъде изработено. 

Проектът е ЦИК 8.02.2017 г. 

Моля за одобрение, ако сте съгласни в този вид. Отговаря на 

изискванията  на  закона,  на  Постановлението  на  Министерския 

съвет. Така че , ако сте съгласни да го поръчаме за изработване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова, Таня Цанева), против няма.

Това е решение № 4269-НС. 

Благодаря. 

Колеги, с това ще закрия днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Колеги дневния ред утре ще започне с темата за машинното 

гласуване. Всички останали точки ще бъдат след това. 

Свиквам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия утре в 11,00 часа. 
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(Закрито в 22,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф: 

Божидарка Бойчева

С. Михайлова 
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