ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 483
На 18 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция
„Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО“, регистрирана с
Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г. в ЦИК.
Докладчик: Ивайло Ивков
2. Доклад относно предложение по машинното гласуване.
Докладчик: Мартин Райков
2а. Проект на решение относно промяна в състава на РИК в
Седемнадесети изборен район – Пловдивски.
Докладчик: Ивайло Ивков
2б. Проект на решение относно промяна в състава на
коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“.
Докладчик: Ивайло Ивков
3. Разни.
Докладчици: Бойчо Арнаудов, Росица
Матева,

Мартин

Метин Сюлейман

Райков

и
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Румяна Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов и Таня Цанева
Заседанието бе открито в 15,10 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
* * *
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в
залата сме 15 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум. Откривам днешното извънредно заседание.
Колеги, предлагам следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция
„Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, с докладчик –
господин Ивков.
2. Доклад относно предложение по машинното гласуване,
докладчик – господин Райков.
3. Разни.
Колеги, имате ли предложение за изменение и допълнение
към така предложения дневен ред?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Преди т. „Разни“, като трета точка

предлагам да бъде Проект на решене относно промяна в състава на
районна избирателна комисия. Преди около час постъпи искане от
РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Записах,

господин Ивков, като т. 2а.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Може да ме включите в „Писма“, ако
нямаме такава точка, да я включим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да Ви
включа в т. „Разни“, господин Арнаудов.
Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка. Ще
помоля госпожа Грозева да отчете резултата.
Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
1. Проект на решение относно промяна в състава на
коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“.
Господин Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Днес сутринта с колегата Чаушев бяхме
дежурни и приехме заявление за промяна в състава на коалиция
„Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ и сме изготвили
проект за решение, което е в папка с моите инициали от днешна
дата.
Докато го гледате, то е стандартно, да ви насоча вниманието,
че в „относно“ съм написал само Решение № 4234, което е
решението за регистрация. Има едно междинно Решение № 4314-НС
от 16.02.2017 г., с което е приета Политическа партия „Средна
европейска класа“. Не съм счел за нужно да го описваме и него,
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защото, според мен това решение изобщо не е относимо. Важно е, че
имаме регистрация на тази коалиция и че имаме заявена промяна.
Ако има противно мнение можем и да го добавим. Аз съм против и
затова предлагам без него.
Другото нещо, което прави впечатление тук, е, че на една и
съща дата реално са взети решенията и за предишната промяна – 10
февруари, и за следващата. Съгласно т. 15 от коалиционното
споразумение трябва всичките участващи да са съгласни при
приемане на нова партия, обаче всичките, които са в самото начало,
така е написано, че са само тези три, които в началото са образували
коалицията. Тоест не е необходимо и няма изискване и новата –
„Средна европейска класа“ да е участвал. Тя участва със
съвещателен глас, направих справка, а не с глас при вземането на
решения.
Това са двете особености.
Налице са всички изискуеми документи и предлагам
проекторешение за допускане на исканата промяна, а именно
включване в състава на коалицията Политическа партия „Съюз на
патриотичните сили „Защита“. Изписано е само „партия“, както е
нашата практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков.
Уважаеми колеги, обсъждаме редакция на така предложения
текст на решение, не промяна в диспозитива, но евентуално
допълнение на мотивната част. Предложението е в мотивите да се
запише, че коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“
е регистрирана с Решение № 4234-НС от 6.02.2017 г., поправено с
Решение № 4238-НС от 7.12.2017 г. и че в състава на коалицията е
настъпила промяна с Решение № 4314-НС от 16.02.2017 г. Допълват
колегите „с включване на нова партия“ и се посочва партията.
Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз категорично възразявам върху такава
промяна. Считам тези решения за абсолютно неотносими към тази
преписка, като черпя основанието от чл. 144 от Изборния кодекс,
където пише, че промени в състава, настъпили след регистрацията,
се извършват след подаване на заявление. Другите заявления за
другите факти са предмет на други производства, които вече са
приключили с упоменатите решения и не считам, че при допълване
на един член трябва да се изписва цялата история на коалицията от
преди това. Има си решения за това нещо и който иска може да ги
види на сайта на Централната избирателна комисия. Изцяло по
усмотрението на една коалиция е колко пъти ще направи промени.
Аз не считам, че ние във всяко следващо решение трябва да
изписваме всички до момента извършени промени, еле пък
поправките на явна фактическа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков.
И двете тези имат основания. Централната избирателна
комисия ще реши с гласуване.
Колеги, имате ли още коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение за
допълване в мотивната част на решението.
Режим на гласуване. Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12
(Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Емануил

Христов, Иванка

Грозева, Катя

Иванова, Мария

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – 5 (Цветозар Томов,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева).
Прие се, колеги, това допълнение в мотивната част.
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За да изпълня волята на Централната
избирателна комисия, тъй като не стана ясно, предлагам да бъде като
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втори абзац. Първо да започнем, че на 18 февруари е постъпило
заявлението. Във втория абзац да направим кратката историческа
справка, че е регистрирана на еди-коя си дата, поправена е с
решението явна фактическа грешка, след това новото решение. И
чак тогава да дойде третият абзац – заявлението е заведено в
регистъра на коалицията. Там ли му е мястото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение, като в „относно“ отпада частта след запетайката, а това,
което гласувахме като допълнение е допълнение в абзац първи.
Уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – 2 (Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков).
Колеги, това е Решение № 4328-НС.
Продължаваме с втора точка от дневния ред:
2. Доклад относно предложение по машинното гласуване.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка от днешното
заседание с вх. № ЦИК-06-12/2 от 17.02.2017 г. е постъпило писмо
искане от фирма „Лирекс БГ“ ООД, представлявана от управителя
си Манол Илиев – чета Ви данните, тъй като това не е питане, а
отправяне на предложение на основание чл. 100, ал. 2 във връзка с
чл. 100, ал. 5 от ЗОП, да бъдат внесени промени по документацията.
Подготвил съм и становище, ако искате запознайте се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
се запознаете с искането и с предложението за становище.
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МАРТИН РАЙКОВ: Под становището са вариантите, които
бихме могли да вземем.
Колеги, като докладчик ви предлагам, въпреки че не е
уредено, но няма и забрана в Закона за обществените поръчки, това
становище, с оглед максималната яснота по обществената поръчка,
да бъде качено и на профила на купувача.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, дълго е
становището, така че, моля, изчетете го внимателно.
Уважаеми колеги, с оглед информацията, която току-що
получихме във връзка с документи, които в момента се депозират в
Централната избирателна комисия, за да можем да ги разгледаме,
давам 10-минутна почивка. След това ще бъдат докладвани и те.
(Почивка)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Многоуважаеми
колеги, в залата сме 15 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Колеги, в папка за днешното заседание по решение на лицето,
което е качвало отговорите, в папка на господин Ивков е качен
актуализиран отговор. В този актуализиран отговор на направеното
предложение, изречение второ на абзац последен да не се чете.
Моля да формулираме и по-прецизното изречение трето,
което ще стане изречение второ – кандидатът да е извършвал
дейности по машинно гласуване при произвеждане на избори. Така
ли, колеги?
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този текст с тези
корекции.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – 1 (Мартин
Райков).
Прие се този отговор.
Колеги, подлагам на гласуване публикуването на този
отговор и изпращането с писмо – по начина, по който ние сме го
получили.
Гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова);
против – няма.
Колеги, ще моля това публикуване и този отговор да станат в
оперативен порядък.
Продължаваме с нова точка:
2а. Проект на решение относно промяна в състава на
РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Промяната е в състава на РИК в

Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Намира се в същата
папка.
Постъпило е с вх. № НС-15-66 от 18 февруари, тоест от днес.
Своевременно ви предлагам проект на решение, с който да
извършим промяната. Касае се за това да освободим по негово
заявление члена Минко Петков Кафтански и на негово място да
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назначим за член на РИК в Седемнадесети изборен район – Елена
Георгиева Караманова-Захариева, която е по предложение на
съответната политическа сила, от която е и лицето, което напуска по
негово желание, а именно ГЕРБ.
Нито един от документите не е в оригинал, но аз вчера си
спомням, дочух, че с оглед периода допускаме така промените и ви
предлагам проект за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

уважаеми господин Ивков.
Колеги, имате ли коментари?
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Колеги, това е Решение № 4329-НС.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
3. Разни.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моята папка в днешно
заседание ви докладвам писмо с вх. № НС-22-41 от 17.02.2017 г. от
госпожа Расим, която пита следното:
„Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на ЦИК,
обръщам се към вас в качеството ви на основен държавен орган,
подготвящ и организиращ провеждането на избори в Република
България. Работя като съдебен деловодител към районен съд, не съм
държавен служител на служебно правоотношение, а съм служител в
държавната администрация на трудов договор. Номинирана съм за
кандидат за народен представител от дадена политическа партия.
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Въпросите са ми следните: при регистрация на името ми в
листата на политическа партия задължително ли е да ползвам
неплатен отпуск по чл. 161 от Изборния кодекс; в какъв период от
време мога да съм в този отпуск? И вторият въпрос: допуска ли
законът служител на трудов договор от съдебната система да бъде
номиниран за народен представител?
Благодаря предварително.“
Изготвил съм отговор, който също е качен в моята
директория с № 10313, където съм й отговорил горе-долу следното:
„Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс Вие, в
качеството Ви на служител в държавна администрация, макар и по
трудов договор, трябва задължително да ползвате по свой избор
неплатен служебен отпуск, или платен годишен отпуск за времето от
регистрацията Ви като кандидат за народен представител, до
обявяване на резултатите от изборите.
По втория поставен въпрос Ви информираме, че съгласно чл.
65, ал. 1 от Конституцията на Република България за народен
представител може да бъде избиран български гражданин, който
няма друго гражданство, навършил е 21 години, нее поставен под
запрещение и не изтърпява наказание „лишаване от свобода“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Имате думата,
колеги.
РУМЯНА СИДЕРОВА: За мен „служба“ означава по
служебно правоотношение, а деловодителите в съдилищата не са по
служебни правоотношения, те са по трудови правоотношения.
Деловодителят

не

е

в

служебно

правоотношение.

Административният ръководител на администрацията – да, но
деловодителят не е в служебно правоотношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, може би е добре да кажем за лицата, които наблюдават
нашето заседание, че ние не прекъсваме в момента заседанието, но
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изчакваме нашите колеги, които слезнаха в последните оставащи пет
минути да приемат документи за промяна в състава на коалиции и да
изготвят своите проекти на решения, които след това да представят
на вниманието на Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, бихте ли искали отново да дам почивка,
или да чакаме на камера?
Колеги, докато изчакваме останалите колеги, бяхме спряли
до писмото на господин Арнаудов. Можем ли вече да го подложим
на гласуване?
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и
Румен Цачев); против – няма.
Благодаря.
Господин Арнаудов, за днес имате ли други доклади?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Още едно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-22-42 от 17.02.2017 г. от господин Динко Сербезов, който ни
казва следното:
„Привет! Докога е срокът за подаване на заявление за
гласуване по настоящ адрес? За съжаление тази година не се
спомена никаква дата в никоя медия за нас, гласоподавателите, а
само срокове за партии и коалиции. Благодаря.“
Цитирал съм му чл. 36 от Изборния кодекс и съм му казал –
до 11 март 2017 г. включително.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това не е вярно. Няколко пъти се
спомена този срок.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Арнаудов.
Нетърпелив гражданин. Централната избирателна комисия
представя тази информация, а вече много плътно ще обхване всички
медии, когато срокът наближи. Но е добре на нетърпеливите
граждани веднага да отговаряме.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Само в допълнение, колеги, припомням,
че гласувахме текстове на специален клип, който изготвяме за
хората с увреждания, в понеделник ще ви го поднеса за одобрение –
и видео, и аудио.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека
сега веднага да отговорим на този гражданин.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и
Румен Цачев); против – няма.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви в папката с моите
инициали да погледнете едно съобщение, да го гласуваме
евентуално, за да можем в понеделник да го качим на нашата
страница и да го изпратим като прессъобщение до всички медии. То
е свързано с обстоятелството, че на 21 февруари ще подпишем със
Съвета за електронни медии – нашия председател и председателят
на Съвета за електронни медии. Ще се подпише в сградата на ЦИК
споразумението

за

специализирания

мониторинг.

Имаме

потвърждение от Съвета за електронни медии за датата и часа за
подписване, което е пристигнало при нас с вх. № НС-20-21 от 16
февруари 2017 г. и ви го докладвам за сведение.
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Във връзка с това да гласуваме съобщението с текста, който
виждате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване това съобщение, което да бъде
публикувано на нашата страница и изпратено до медиите.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и
Румен Цачев); против – няма.
Уважаеми колеги, давам думата на господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка от днешното
заседание – проект на писмо № 10308. Моля да го погледнете. Във
връзка с това, че вчера дадохме указание на администрацията,
изготви преписката за обществената поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля да се запознаем.
Уважаеми колеги, режим на гласуване на отговора.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и
Румен Цачев); против – няма.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, разпределено ми е писмо, което е получено
по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. №
НС-22-44 от днес. Въпросът е зададен от господин Преслав
Пламенов. Ще ви помоля да го погледнете в моя папка от днешното
заседание, там е въпросът.
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Той ни пита дали може да гласува на предстоящите избори на
26 март, тъй като има лична карта, която е валидна до м. април, но
през м. март той ще стане на 18 години. Не посочва датата, на която
е роден.
В тази връзка не съм подготвил отговор. Навършва 18 години
през м. март. Има лична карта, която е валидна до м. април. По така
зададения въпрос не става ясно кога той ще навърши 18 години.
Погледнете въпроса, той е в моята папка от днешното заседание.
Тъй като той, ако е роден преди 26-и, ще има навършени 18 години и
ще може да гласува. Ще му отговаря включвайки двете хипотези.
Ако е роден до 26-и, включително, има вече навършени 18 години и
може да гласува. И ако е роден след 26-и, няма да има 18 години и
тогава няма да има право да гласува. Така ще му отговоря.
Ще му отговоря и с ЕГН-то си да провери в ГД „ГРАО“ в коя
секция евентуално ще гласува.
В този смисъл ще подготвя писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване на този отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария

Мусорлиева,

Севинч

Солакова,

Александър

Андреев,

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и
Румен Цачев); против – няма.
Уважаеми колеги, ще дам почивка до момента, до който са
готови и проектите на решения, които след това ще обсъждаме. Не
мога да кажа колко точно почивка давам, колеги, но предполагам, че
няма да е повече от 15 минути.
(Почивка)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, в залата сме 15 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум.
Продължаваме с последния доклад за днес:
Проект за решение относно промяна в състава на
коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“.
Дежурните ни днес са подготвили проект на решение.
Колеги, има и втори проект на решение при условията на чл.
20, ал. 1 от нашия Правилник.
Господин Ивков, заповядайте да докладвате проекта на
дежурните.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Колеги, в моя папка във вътрешната

мрежа виждате проект за решение за промяна в състава на коалиция
„Реформаторски блок – Глас народен“ с оглед постъпилите
документи днес, 3-4 минути преди крайния срок за регистрацията на
промените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, започваме да разглеждаме така предложения ни
проект.
Моля за вашите коментари.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Освен основното

решение, нали имаме

друго решение за промяна в състава. Какво решаваме – ще го
цитираме ли? Имаме основното – № 4324, имаме и следващо
решение, с което беше присъединена и партия „Глас народен“.
Мисля, че е коректно тук да стане ясно това, тъй като имаме и
промяна на името в крайна сметка. По основното решение
коалицията е с друго име.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Доколкото разбирам, независимо кой вариант и кой проект
ще постигне мнозинство, колеги, предложението на господин Цачев
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е да се цитира както Решение № 4248-НС от 7.02.2017 г., така и
Решение № 4324-НС от 17.02.2017 г. Благодаря, господин Цачев.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, аз смятам, че не следва да се разглежда този проект,
тъй като той не отговаря на ситуацията, която ни беше изяснена от
дежурните, които приеха документите, а именно: в този проект е
записано, че е представено заявление и са описани документи, които
се твърди, съобразно проекта, че са представени към заявлението. А
както стана ясно и от регистъра, и от това, което ни разказаха
колегите, които бяха дежурни, в 16,58 ч. са представени всички
други документи, които са изписани в проекта за решение, с
изключение на заявлението, на пълномощното на лицето, подписало
заявлението, което е описано тук, и на анекса към предизборното
споразумение. Тези документи са представени допълнително в
17,40 ч.
За мен това означава, че няма валидно изразена воля от лице,
представляващо коалицията, да се заяви промяна в състава на
коалицията. Ние няма как да разглеждаме проект или да вземаме
решение за допускане на промяна в състава на коалицията.
И тъй като дежурните заявиха, че няма да докладват такъв
проект, ние с колегата Бойкинова изготвихме проект за отказ за
допускане на промяна и ви предлагам да преминем към разглеждане
на този проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Матева.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първоначално бях за регистрация
на субекта, преди да разгледам регистъра. При разглеждане на
регистъра, разбира се, след като абсолютно коректно бяха поднесени
фактите от колегите, които са събирали документите, не само, че
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подкрепям госпожа Матева, а считам, че и действията, които са
показани във връзка с поднасянето на документите, са фактически
шиканиране на изборния процес. Защото наистина на това прилича.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Само да поясня, че документите бяха

донесени преди крайния срок и ние не сме скенери с колегите, които
бяха дежурни с мен, за да видим веднага, за една минута дали
всички са налице. Разбира се, че впоследствие се допълниха
документи, докато разглеждахме другите и докато изяснявахме
ситуацията около регистрацията на промените. За мен обаче ние
бяхме при условията на започнала вече процедура в срок по
приемане на документи за регистрация на нов субект в коалицията.
И дали това време ще трае пет, десет или 50 минути, всички ние
имаме опит и знаем, че при различните случаи е различно с оглед
фактическата и правна сложност.
След като ние прегледахме всички документи на партията, аз
казах: „Чакайте, бе, първото е заявление. Къде ви е заявлението?“ Те
казаха: „Идва и заявлението.“ След известно време действително
дойде и заявлението. Беше наистина на косъм. Ние се посъветвахме
с колегите, дали ако то не дойде… Но дойде в срок преди ние да
прекратим процедурата по приемане на документи.
Само ви моля да обърнете внимание на факта, който е
безспорен, че процедурата по приемане на документите започна в
срок – преди изтичане на крайния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков.
Заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако беше реплика към мен, само
едно изречение дуплика. Аз не оспорвам нищо от това, което
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казахте. Продължавам само да твърдя, няма да се изяснявам повече,
за да не губя времето на колегите в събота в 18,45 ч., продължавам
да твърдя, че разглеждайки регистъра, документите и относимите
факти по регистрация, не са наред. Без да оспорвам казаното от
господин Ивков.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Ще Ви дам думата за процедура, господин Томов, бяхте
преди госпожа Матева.
Колеги, само едно обяснение на процедурата, която сме
предвидили в нашия Правилник.
Когато имаме казус, когато имаме постъпили документи, ние
трябва да се произнесем. В тази връзка чл. 20, ал. 1 от нашия
Правилник предвижда когато бъдат внесени два проекта на решение
– единият от докладчик, в случая от дежурните, другият от друг член
на Комисията, в случая също група колеги, да се обсъждат и двата. В
този смисъл ние трябва да обсъдим и нашето гласуване ще реши. А
целта и на Закона, и на нашия Правилник е ние да излезем с
решение.
Заповядайте, господин Томов, за процедура.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението ми е да прекратим
разискванията. Мисля, че на всички са ни ясни фактите около този
случай. Надявам се, че всеки е изградил вътрешното си убеждение и
да гласуваме. Ако този проект не събере мнозинство, тогава да
обсъждаме въпроса за друг проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

предложение за прекратяване на процедурата по разисквания на този
проект.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Бойчо
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Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев);
против – 3 (Александър Андреев, Катя Иванова, Мартин Райков).
Благодаря.
Колеги, прекратихме разискванията.
Заповядайте за отрицателен вот.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, гласувах „против“, тъй като
непосредствено преди колегата Цветозар Томов да поиска думата и
да

направи

процедурното

предложение

за

прекратяване

на

разискванията, аз исках да допълня доклада на колегата Ивков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прощавайте,
госпожо Иванова, не съм видяла Вашето желание.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение, ведно с евентуалното допълнение, ако той постигне
мнозинство, да се допълни и второто решение по отношение на
коалицията, а именно № 4248-НС, в което настъпва промяна.
Колеги, режим на гласуване проекта на решение за
регистрация.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман и Румен Цачев); против – 5 (Ивилина Алексиева, Мария
Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов и Росица Матева).
Колеги, това е Решение № 4330-НС.
Колеги, тъй като проектът на докладчика, в случая на
дежурните и на приемащите документите, постигна необходимото
мнозинство, вторият проект няма да се разглежда.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Гласувах „против“, тъй като това е поредното решение, което
е незаконосъобразно взето от Централната избирателна комисия. Не
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може да се приема промяна в състав на коалиция от партия, за която
няма подадено заявление. С това решение, което ние приехме, на
практика опорочаваме изборния процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В регистъра няма подпис на
подалите документите въобще, което подлага на съмнение цялата
процедура дали са…
ИВАЙЛО ИВКОВ: Как да няма подпис?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз не виждам подпис в регистъра.
Не виждам подпис на подали документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание в понеделник от 10,30 ч.
(Закрито в 18,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

