
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 536

На  27  май  2017  г.  се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н     р е д:

1.  Проекти  на  решения  относно  допускане/регистрация  на 

партии и коалиции за участие в частичните избори на 2 юли 2017 г.  

Докладчик: Таня Цанева 

2. Разни. 

Докладчици: Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова и Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Мария   Мусорлиева,  Камелия  Нейкова, 

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова, 

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева и Румен Цачев. 



Заседанието  бе  открито  в  16,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, добър 

ден! 

В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум.  Откривам  днешното 

заседание. 

Колеги, бих искала преди да Ви предложа проекта за дневен 

ред, да ви информирам, че всички колеги, които отсъстват, отсъстват 

поради ползване на отпуск, или поради служебна командировка. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  1. 

Проекти  на  решения  относно  допускане/регистрация  на  партии  и 

коалиции  за  участие  в  частичните  избори  на  2  юли  2017  г.,  с 

докладчик  –  госпожа  Цанева;  2.  Разни,  с  докладчик  –  госпожа 

Солакова, и едно съобщение от мен. 

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 

допълнение в така предложения дневен ред? 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

госпожо Цанева. 

Уважаеми колеги, други? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  
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Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – няма. 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

1. Проекти на решения относно допускане/регистрация на 

партии и коалиции в частичните избори на 2 юли 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  след  като  днес  получихме 

съответните  документи  за  регистрация  на  Политическа  партия 

„Воля“,  а  именно:  Приложение  №  31-МИ,  удостоверение  от 

Софийски градски съд, удостоверение от Сметната палата, образец 

от  подписа,  от  печата,  удостоверение  за  наличие  на  актуална 

банкова  сметка,  както  и  пълномощно  на  Николай  Наков  от 

Политическа  партия  „Воля“  и  нейния  представител  господин 

Веселин Марешки,  и два  класьора с  3945 подписа на избиратели, 

съответно  и  електронен  носител  на  тази  подписка,  ви  предлагам 

проект  на  решение.  Ще ви помоля да  го  погледнете,  качен е  във 

вътрешната мрежа в моя папка. 

С това решение да регистрираме партия „Воля“ за участие в 

частичните избори за кмет на кметство Бошуля, община Септември 

кметство  Тръстеник,  община  Иваново,  община  Антоново,  област 

Търговище, и за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград. 

Заявлението е заведено под № 5 на 27 май 2017 г. в регистъра 

на ЦИК. Изброени са приложените документи. 

И ви предлагам, тъй като са налице изискванията на чл. 133 от 

Изборния кодекс и наше Решение № 3340 от 4 август 2016 г.,  да 

регистрираме партия „Воля“ на основание чл. 57, ал 1, т. 10, буква 

„а“, чл. 464, т. 3, във връзка с чл. 133, ал. 3 и чл. 135, ал. 1 и 3 от  

Изборния кодекс, а именно в условията на неприключила процедура, 

тъй като очакваме да бъде направена проверката на представения ни 

списък избиратели, подкрепящи съответната партия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Уважаеми колеги? – Не виждам коментари. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – няма. 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4783-МИ. 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

Продължаваме с втора точка от дневния ред: 

2. Разни. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, позволете ми писмото, с което уведомяваме 

ОИК-овете  за  регистрираните  или  допуснати  до  участие  в 

частичните избори партии и коалиции да го изпратим. Това писмо 

обикновено се докладва от колегата Нейкова. И сега си мисля да ви 

предложа да го допълним с писмото, което следващата седмица така 

или  иначе  ще  ви  докладвам  да  го  изпратим  за  одобряването  на 

предпечатните  образци  –  да  имат  предвид  решението  за 

осъществяване на контрол при отпечатването на бюлетините какво 

следва да се направи след генериране на предпечатния образец на 

бюлетината. Да спазват този ред – да си проведат заседание, да го 

разгледат,  да одобрят, заедно с предпечатния образец и тиража на 

бюлетините,  за  което  да  разпечатат  съответния  образец  и  да  се 

подпишат  всички  присъствали  на  заседанието  членове  на 

общинските избирателни комисии. 
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Да добавим и това, за да изпратим едно писмо. 

Само в текста на това писмо, ако го гледате, ще ви помоля за 

корекция – вместо „ОИК Търговище“ да бъде „ОИК Антоново“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам коментари. Затова, колеги, подлагам на гласуване 

това писмо със съответната корекция и допълнение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – няма. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папката виждате и едно писмо с вх. № ЦИК-02-33 от 26 май 

2017 г. 

Постъпило  е  писмо  с  приложени  оправдателни  счетоводни 

документи от Народното събрание в размер на 4288,98 лв. – справка 

за  топлоенергия,  електроенергия,  вода,  служебен  офис,  материали 

съгласно искане. То е във връзка със споразумението с  Народното 

събрание, което имаме. Това е за месец април. 

Моля  да  го  одобрим  и  да  възложим  на  счетоводството  да 

извърши плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – няма. 

Благодаря, госпожо Солакова. 
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Колеги, кратък доклад за сведение. 

В папката за днешното заседание, извън отделните папки на 

колеги, има файл 25.05.2017 – Среща ЦИК-Венецианска комисия. 

Колеги, за сведение – това е протоколът от проведената среща 

с представители на Венецианската комисия на 25 май 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Цанева, в т. „Разни“. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги,  предлагам  ви  да  приемем  с  протоколно  решение 

Централната  избирателна  комисия да  проведе  заседание  на 

основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността 

й. Въпросът вече е обсъждан. Както и съответните разходи. 

Ако  приемем  това  протоколно  решение,  да  възложим  на 

директора  на  дирекция  „Администрация“  за  предприемане  на 

необходимите действия по организацията на това заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова  и  Таня  

Цанева); против – няма. 

И госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: За сведение, колеги. 

В моя папка от вчера е качена справка за извършените разходи 

за  езиковото  обучение  до  този  момент.  Тъй  като  в  предходно 

заседание  докладвах  за  курса  по  италиански,  на  този  етап  сме 

изразходвали  18 377  лв.,  така  че  мисля,  че  няма  проблем  да  се 

продължат и останалите курсове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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В  тази  връзка  нека,  както  се  разбрахме,  директорът  на 

дирекция  да  изготви  справка  дали  е  необходим  анекс,  или  е 

необходим нов договор, или не е необходимо да се предприема по 

съответните договори допълнително действие, ако не са изчерпани 

часовете,  както  и  да  попита  колегите  дали  продължават  или  не 

своите обучения. 

Благодаря ви, уважаеми колеги. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  Комисията  във 

вторник  от  14,00  ч.,  като  напомням,  че  във  вторник  в  10,00  ч. 

отделните работни групи имат за задача да обсъждат предложените 

изменения и допълнения в Изборния кодекс. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 16,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Нина Иванова
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