
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 475 

На 9 февруари 2017  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Обсъждане на машинното гласуване. 
1.а. Заличаване на регистрирана партия. 

Докладва: Катя Иванова
1.б. Промяна в състава на РИК. 

Докладва: Емануил Христов
2. Проект на решение относно контрола върху отпечатване на 

бюлетините. 
Докладва: Севинч Солакова

3.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 
грешка в Решение № 4230-ПВР. 

Докладва: Мартин Райков
4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Румяна Сидерова
5. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Бойчо 
Арнаудов, Ерхан Чаушев, Емануил Христов,  
Румяна Сидерова, Катя Иванова 

6. Доклади по писма. 
Докладват: Севинч Солакова, Ерхан Чаушев,  
Таня Цанева, Ивайло Ивков, Георги Баханов,  
Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Мартин 
Райков, Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов,  
Метин Сюлейман

7. Разни. 



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 
Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, 
Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВА: Владимир Пенев. 

Заседанието  бе  открито  в  11,30  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  17  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 9 февруари  2017 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 
Колеги,  предлагам  ви  точка  първа  –  „Обсъждане  на 

машинното гласуване“,  да бъде основна точка днес до момента,  в 
който  ние  я  изчерпим,  след  което,  колеги,  във  връзка  с  работни 
срещи, които предстоят, ако времето стигне, точка втора – „Проект 
на  решение относно контрола върху  отпечатване  на бюлетините“, 
тъй като и това решение трябва да приемем. И останалите точки от 
трета до шеста са прехвърлени точки от дневния ред вчера, които 
разбира  се,  ако  днес  нямаме  възможност,  биха  могли  да  бъдат 
докладвани  и  утре.  С  едно  изключение:  в  „Доклади  по  писма“, 
колеги, има документация, която би следвало да бъде съгласувана, 
така че аз ще държа да мине този доклад. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 
така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 
Колеги, преди да преминем към точка първа, бих искала да ви 

информирам,  че  по  обективни  причини  днес  отсъстват  госпожа 
Мусорлиева и господин Пенев. Предполагам, че господин Чаушев и 
госпожа Иванова ще се присъединят към нас всеки момент. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 
1. Обсъждане на машинното гласуване.
Тъй като вчера в работен план предлагахте как да протече, 

очаквам вашите предложения. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, аз си поддържам 

предложението от вчера да започнем с обсъждането на техническата 
спецификация към обществената поръчка за машинното гласуване, 
като  моля  да  извикаме  юрисконсулт  Желязков,  който  готви 
документацията  при  нас,  да  присъства  в  залата,  за  да  си  води 
записки  за  решенията,  които  вземаме  и  да  може  да  подготви 
документацията впоследствие в цялост. Аз предложих вчера с още 
един юрист – по преценка предлагам един от двамата юрисконсулти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  възразявате  ли  по  този  начин  на  протичане  на 

обсъждането? – Не виждам възражения. 
Във връзка с това, колеги, тъй като ще обсъждаме технически 

спецификации, предлагам това да се извърши на изключена камера. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Прие се това предложение. 
Моля да изключим камерите. 
Уважаеми колеги, ще се върнем към обсъждане на точка 1, 

съобразно протоколното ни решение от преди малко след около час.
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Предлагам включване н нова точка 1а и 1б в дневния ред: 
точка 1а – свързано със заличаване на регистрирана партия; точка 1б 
– свързана с промяна в състава на районна избирателна комисия.

По  точка  1а  докладва  госпожа  Сидерова.  По  точка  1б 
докладва господин Емануил Христов.

След това да преминем към точка 4 и след това към точка 6 с 
определени докладчици.

Подлагам  на  гласуване  така  направените  предложения  за 
допълнение на дневния ред.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14  (Камелия Нейкова,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1  (Мария 
Мусорлиева).

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 
започваме с точка 1б – нова точка.

Точка 1б. Промяна в състава на РИК. 
Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали има един проект за решение за промяна на 
състава  на  РИК  в  20-ти  изборен  район  –  Силистренски. 
Предварително да кажа най-напред, че сутринта ми се обадиха по 
телефона, че предстои промяна на две лица, но през деня дойде само 
за едното от лицата и затова предлагам решение.о Все пак да кажа, 
че  дойдоха  сканирани  документи  по  електронната  поща  и  с 
уверението са изпратени днес и по нормалната поща, така че утре ще 
дойдат.  Тъй  като  знаете,  че  РИК  в  момента  работи  усилено, 
нормално е да бъде извършена промяната. 

В  промяната  става  въпрос  за  следното  нещо.  Областният 
представител  на  ПП „Атака“  за  област  Силистра  е  член  на  РИК. 
Фактически  той  подава  заявление  за  освобождаване  на  районна 
избирателна  комисия  по  семейни  причини  и  самият  той  като 
председател на „Атака“ прави предложение на негово място да бъде 
записаната като резервен член Ванюшка Василева Георгиева, която, 
за  ваше сведение,  е  дългогодишен участник в  ОИК,  РИК.  Била  е 
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секретар  няколко  пъти  на  тези  комисии,  човек,  който  е  вътре  в 
нещата.

Има  подадено  заявление,  има  подадена  и  декларация  от 
лицето, въпреки че ние имахме тук декларация, тъй като за резервен 
член  беше  представена  декларацията  и  копие  от  дипломата  на 
заявеното лице. Затова предлагам да вземем решение на основание 
на  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  и  6,  тъй като  освобождаваме и  назначаваме 
едновременно,  да  освободим  като  член  на  РИК  в  20-ти  изборен 
район – Силистренски Димчо Нейков Кьосев и анулира издаденото 
му удостоверение, и да назначим за член на РИК в 20-ти изборен 
район Силистренски Ванюшка Василева Георгиева със съответните 
ЕГН,  разбира  се,  и  на  назначения  член  на  РИК  да  се  издаде 
удостоверение. Разбира се, решението подлежи на обжалване пред 
ВАС в 3-дневен срок чрез Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Забележки? 
Господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Аз  не  съм  против  така  предложената 
замяна,  но  ми  е  странно  как  един  член  на  районна  избирателна 
комисия ,  ако има  разбирането,  че  ако не  са  семейните причини, 
които налагат  излизането му от състава  на комисията,  той не е  в 
несъвместимост да бъде в състава на тази комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 
беше  становище.  Колеги,  имате  ли  предложения?  Не  виждам. 
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. Режим 
на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15  (Камелия Нейкова,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  Таня Цанева);  
против – няма. 

Това е Решение № 4270-НС.
Преминаваме към точка 1а.

Точка 1а. Заличаване на регистрирана партия.
Госпожа Иванова. 
КАТЯ ИВАНОВА: В папка с моите инициали от днешна дата 

се намира решение – проектът на решението е 4283, за заличаване на 
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регистрация на партия „Български съюз за директна демокрация“ за 
участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

С  Решение  4265-НС  от  8  февруари  2017  г.  Централната 
избирателна  комисия  е  регистрирала  партия  „Български  съюз  за 
директна демокрация“ в условията на неприключила процедура по 
чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение 4133-
НС на ЦИК от 26 януари 2017 г.

От протокол с вх. № НС-04-03-24 от 9 февруари 2017 г. на ГД 
„ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, 
подкрепящи регистрацията на партията в ЦИК за участие в изборите 
на  26  март  2017  г.,  се  установява,  че  общият  брой  установени 
коректни записи е 2050 и следователно представеният за проверка 
списък  съдържа  по-малко  от  2500  избиратели,  които  подкрепят 
регистрацията на партия „Български съюз за директна демокрация“. 

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 
5, предложение последно от Изборния кодекс и наше Решение 4133-
НС  за  регистрация  на  партия  „Български  съюз  за  директна 
демокрация“  и  регистрацията  на  партията  при  условия  на 
неприключила процедура следва да се заличи.

Предвид изложеното и на посочените правни основания ви 
предлагам проект за решение, с който да заличим регистрацията на 
Българския съюз за директна демокрация за участие в изборите за 
народни представители  на  26 март 2017 г.,  извършена  с  Решение 
4265-НС  от  8  февруари  2017  г.  на  ЦИК.  Решението  подлежи  на 
обжалване  пред Върховен  административен  съд  чрез  Централната 
избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари по така предложения проект?

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, както решите. Ако държите, ще 
извършим такъв запис, но моето впечатление е, че при предходните 
избори за президент и вицепрезидент това го направихме с отделно 
решение за всички партии и коалиции.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам в диспозитива на решението да 
включим текста, че в 7-дневен срок от влизане на решението в сила 
да  се  възстанови  внесеният  депозит  по  сметка  на  ЦИК  в  БНБ  в 
размер на 2500 лв. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Това  да  се  съдържа  и  в  мотивите,  и  в 
диспозитива.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  правното 
основание също така.

КАТЯ ИВАНОВА: Да, добре. Приемам, ще го включа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готови ли сме с 

правното основание и допълване на диспозитива и мотивната част? 
КАТЯ  ИВАНОВА:  Като  правно  основание  за  връщане  на 

депозита според мен трябва да посочим разпоредбата на чл. 137, ал. 
3  във връзка  с  чл.  129,  ал.  1  от  Изборния кодекс и ако държите, 
можем да изпишем и съответния текст от наше Решение № 4133, 
съответната точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на  решение,  ведно  с  допълненията,  направени  в  зала.  Режим  на 
гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14  (Камелия Нейкова,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,); против 
– 2 (Емануил Христов, Росица Матева).

Мисля, че стана объркване. Има конкретно предложение. Ние 
гласувахме целия проект, защото ми се стори, че има съгласие. Нека 
да дообсъдим и тогава ще подложа на гласуване. Госпожа Матева. 
След това господин Цачев.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  аз  исках  да 
предложа да прегласуваме това решение, което гласувахме току що 
и да подложите на гласуване предложението на колегата Цачев за 
включване към решението на диспозитива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Цачев.
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Аз  не  знам  дали  разбрах  правилно,  но 

според  мен  хипотезата  за  възстановяване  на  внесения  депозит  е 
уредена в закона,  където чл. 137,  ал. 4 казва,  че ал.  3 на чл.  137, 
тоест,  възстановява  се  депозитът,  се  прилага  и  при  заличаване  в 
случаите на чл. 135, т. 5, а това е проверката от ГРАО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля,у 
че  уточненията  по  текста  бяха  направени.  Госпожо  Матева, 
поддържате ли отделно да подложа на гласуване предложението на 
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господин  Цачев?  Няма  процедури,  колеги,  просто  доуточнение  е 
трябвало да стане. Имаме решение, отчетен беше резултатът. 

Това е Решение № 4271-НС.
Продължаваме с точка 6.

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  постъпила  жалба  от 

господин  Христо  Цанков,  във  вчерашно  заседание,  която  не  е 
наименувана жалба, но по своето съдържание е жалба. Наименувана 
е  протест.  Адресирана  е  до  Върховния  административен  съд,  до 
ЦИК  и  до  -  виждате  един  дълъг  списък.  Насочена  е  срещу 
незаконосъобразността на решението на Върховния съд и на наше 
решение 4217. Днес администрирахме жалбата като: Върховния съд, 
като жалба тя е просрочена, но ние не можем сами да решим това, 
тъй като нашето решение е от дата 3-ти, а жалбата е постъпила на  8 
февруари.

Допълнително  днес  след  администриране  на  жалбата 
пристигна още едно искане от господин Цанков. Предлагам ви да го 
насочим  към  Върховния  административен  съд  за  приобщаване  за 
вече образуваното дело. По същия начин – решението на Върховния 
съд… - неща, които ги виждате във вчерашната жалба, преповтаря 
ги отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, продължаваме с точка 6 – доклади по писма – тези писма, 
чиито докладчици се заявиха за днес.

Точка 6. Доклади по писма.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  да 

изпратим  едно  писмо  до  две  общински  избирателни  комисии  с 
напомнително  писмо  за  одобряване  на  предпечатни  образци  – 
Кубрат  и  Бяла,  да  не  пишем на  останалите  защото  те  са  готови, 
уведомиха ни за одобряването, като обърнем внимание, че следва да 
спазят  Решение 3053-МИ от 1 февруари 2016 г.  на  ЦИК относно 
осъществяване на контрол при отпечатването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 
Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
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Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, вх. № 
НС-03-23 от 8 февруари 2017 г. Пристигнаха образци на публичен 
регистър за удостоверението за гласуване на друго място,  както и 
макети на самите удостоверения, съгласно Приложение 19 И 20 НС 
на Централната избирателна комисия от изборните книжа, одобрени 
с  Решение на  ЦИК.  Администрацията  прегледа  и във вътрешната 
мрежа трябва да се намира обяснителна записка от колегите Лили 
Богданова и Милена Радославова. Те са съобразили и са сравнили 
одобрените образци от Приложение 19 и 20, съобразили са нашето 
решение  за  осигуряване  на  защитата  и  единната  номерация  на 
удостоверенията  за  гласуване  на  друго  място.  Тъй  като  не 
съответства на наше Приложение 19, предлагат да отправим такава 
бележка  в  писмото-отговор  до администрацията  на  Министерския 
съвет.

В писмото  на  Министерския  съвет  изрично се  посочва,  че 
последователната номерация ще започва с 00001 и ще продължава 
нататък. 

Освен  това  са  ни  изпратили  като  цветово  решение  два 
варианта.  Виждате  ги  в  кремаво.  Макар  да  не  е  хубав  нюанс,  то 
съответства на модерния цвят за 2017 г. и затова бих се спряла на 
него, но на мен също ми харесва кремавият цвят. Миналата година 
са били сини. Моля за вашето мнение.

По  отношение  на  бележката,  която  са  посочили  от 
администрацията, аз ще ви помоля да помислим да  съгласуваме без 
бележки с оглед на това, че тези удостоверения в крайна сметка би 
следвало  да  бъдат  издадени  от  общини,  най-много  райони  в 
изборните  райони  по  области,  а  не  от  кметствата.  Това  е 
несъответствието. Не правя предложение за изменение или поправка 
в Приложение 19, защото считам, че с одобряване на този макет ние 
всъщност изразяваме нашето окончателно становище. 

Моля само по цвета – кремавия цвят да одобрим така, както 
са  ни  представени  и  Приложение  19,  и  Приложение  20,  което  е 
безпроблемно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
коментари? Не виждам. Моля, режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против 
– няма.

Следващ докладчик за днес по писма е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги, с 

вх. № ЦИК 12-1 от 8 февруари получихме писмо по електронната 
поща от Обществения съвет, с което ни информират, че са готови да 
участват  в  представяне  и  обсъждане  на  препоръките  в  петък  в 
удобно за ЦИК време, за да се проследи дискусията, в която някои 
организации няма да  могат  да  се  включат,  бихме се  радвали,  ако 
ЦИК  реши  да  излъчва  през  сайта  си.  Както  си  спомняте, 
Общественият  съвет  ни  предоставиха  анализ  за  избори.  Моето 
мнение е също така, както ми подсказват колегите, че вероятно утре 
няма да е удобен ден, но ако вие прецените – за да мога ако приемем 
такова решение, да ги информираме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, както си спомняте, възложихме за утре на господин Томов и 
предполагам, че това е в тази връзка? Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Така е. Колегите в Обществения съвет 
в крайна сметка се съгласиха да е утре. Другото тяхно предложение 
беше за вторник, когато те така и така се събират. Предвид нашата 
натовареност, в края на седмицата може би да го оставим за вторник. 
Предполагам, че и те няма да имат нищо против.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване предложението на г-н Томов да се отложи за 
вторник и господин Томов да информира Обществения съвет за това 
решение. Моля, режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против 
– няма.

Колеги,  позволете  ми  кратък  доклад  за  информация  на 
Централната избирателна комисия.

Днес  е  постъпил  списък  на  проверените  и  оставащите  за 
проверка  в  ГД  „ГРАО“  списъци  в  подкрепа  на  регистрации  на 
партии за  изборите  за  народни представители  на  26  март  2017  г. 
Казвам го и с оглед вашите доклади.

Колеги,  на  ПП  „Движение  за  равнопоставен  обществен 
модел“  са  установени  3402  коректни  записа.  Регистрирахме  тази 
партия  в  условията  на  неприключила  процедура.  Коректни  са 
записите, има необходимият брой. 

По  същия  начин  при  условия  на  неприключила  процедура 
регистрирахме партия „Български демократичен център“ - БДЦ. Тук 
са установени 2727 коректни записи.

Колеги имахме решение за отхвърляне на партия „България 
без  цензура“.  Проверената  подписка  установява  2848  коректни 
записи.  Преди малко беше докладвана партия „Български съюз за 
директна  демокрация“  и  беше  докладвано,  че  не  са  достатъчни 
коректните записи.

Извършена е  проверка и на  партия „Български  национален 
съюз – Нова демокрация“,  която е с  отказ.  Там също не достигат 
подписите, за щото са установени 1914 коректни записа. 

И  за  коалиция,  която  регистрирахме  в  условия  на 
неприключила  процедура  –  това  беше  коалиция  „Движение  Да, 
България“. Установени са 3378 коректни записи.

Онова,  което  все  още  не  е  проверено  и  резултатите  от 
проверката на онези партии и коалиции, които ще пристигнат утре, 
са  партия  „Движение  Напред,  България“,  партия  „Съюз  на 
свободните  демократи“  и  коалиция  КОИ  Българската  левица  и 
Зелената партия. 

Това е за сведение.
Продължаваме  със  следващ докладчик  по  списъка  госпожа 

Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-23-2 от 

9 февруари господин Христо Йорданов Цанков е оттеглил искането 
си спрямо Централната избирателна комисия за вчерашното питане, 
поради  което  ви  предлагам  да  остане  за  сведение  преди 
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докладваното ви писмо, да не го администрираме и това за сведение. 
Но иначе вече има образувано дело 17-10. За сведение е този номер 
и предишното.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик по списък е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  ще  ви  помоля  да 
възложим  на  администрацията  чрез  заявка  до  „Информационно 
обслужване“ да изпратим държавите, които са, съгласно докладвано 
от  мен  писмо  в  предходно  заседание  с  данни  за  това,  какъв  е 
режимът на приемаща държава, за да може да се параметризират в 
системата, която е чрез нашата интернет страница за заявлението за 
гласуване извън страната. В момента може би има същите държави, 
но  да  се  сравни  и  затова  ви  предлагам  да  стане  чрез  заявка  от 
администрацията до „Информационно обслужване“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
колеги. Не виждам възражения.

Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МР 06-1 от 9 

февруари  2017  г.  в  електронната  поща  на  ЦИК  са  постъпили 
документи  от  кмета  на  община Трън,  с  които  кметът  ни прилага 
Решение № 20 от 8 февруари 2017 г. на Общински съвет Трън за 
произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г.  с въпрос: 
„Съгласни  ли  сте  община  Трън  да  не  одобрява  устройствени 
планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?“

В писмото се казва,  че с оглед на това, че ЦИК изпълнява 
функциите  на  централна  комисия  за  местни  референдуми  и  има 
правомощия да следи за изпълнението на Закона за прякото участие 
на  гражданите  и  Изборния  кодекс,той  ни  моли  за  положително 
становище  местният  референдум  в  община  Трън  да  се  проведе 
заедно с насрочените за 26 март 2017 г. избори за Народно събрание. 
Към писмото е приложено и решението на Общинския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги,  моля  да  се  запознаете  и  в  рамките  на  утрешния  ден  да 
обсъдим този въпрос.

Последен доклад преди почивката: госпожа Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

пристигнало  запитване  от  кмета  на  община  Девин,  който  ни 
съобщава,  че секретарят на общината е в продължителен годишен 
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отпуск, след което е подал молба за искане за пенсиониране и няма 
кой да подпише списъците. По длъжностна характеристика той се 
замества от началника на отдел „Административно  обслужване“ и 
кметът пита  може ли той да подписва списъците. Аз предлагам да 
му отговорим, че трябва със своя заповед да определи лицето, което 
ще подписва списъците в отсъствие на секретаря на общината, като 
може това да бъде и лицето, което по длъжностна характеристика го 
замества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 
на гласуване на този отговор.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,,  
Цветозар Томов); против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
работихме усърдно до 18.30 часа. Колко време ви трябва за почивка, 
за  да  продължим  нашата  сериозна  и  високо  отговорна  работа? 
Половин час ще ви стигне ли, колеги? Давам половин час почивка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 
сме  15  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 
необходимия кворум, продължаваме днешното заседание. 

Продължаваме с т. 1 от дневния ред:

Свиквам утрешното заседание на комисията в 10,00 часа.

(Закрито в 22.20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенографи:
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Цвета Минева
Юлия Димитрова
Красимира Николова
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