ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 625
На 14 април 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решения за регистрация/допускане на партии за
участие в частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г.
Докладва: Цветозар Томов
2. Разни.
Докладва: Емануил Христов
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков и Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 16,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам извънредното заседание на Централната
избирателна комисия на 14 април 2018 г.
Колеги, преди да ви предложа проекта за дневен ред, днес е
ден на траур, затова ви предлагам с едноминутно мълчание да
почетем жертвите на тази катастрофа.
(Всички стават и почитат жертвите на катастрофата.)
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред: т. 1. Проекти на решения за регистрация/допускане на партии за
участие в частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г. с
докладчик господин Томов, който беше дежурен днес; и т. 2. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да включите един проект за отваряне
на помещения – може и в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви,
господин Христов.
Други? – Не виждам.
Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, като определям
госпожа Грозева да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
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Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Проекти на решения за регистрация/допускане на
партии за участие в частичните избори, насрочени на 20 май
2018 г.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, ще ви прочета проект на решение относно допускане
на политическа партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за
участие в частичните избори за кмет на община Лозница, област
Разград, насрочени на 20 май 2018 г.
Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКА НОВА
ДЕМОКРАЦИЯ“, което е подписано от председателя на партията
Борислав Любенов Великов, и подадено лично от него. То е заведено
под № 7 на 14 април 2018 г. в регистъра на партиите на ЦИК за
участие в частичните избори за кмет на община Лозница, област
Разград, насрочени на 20 май 2018 г.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е:
ПП „Българска нова демокрация“.
Към заявлението са приложени необходимите документи:
Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 13.04.2018 г. от СГС – ТО, VІ-5 състав, по ф.д. № 478/2008 г.;
Удостоверение № 48-00-257 от 13.04.2018 г. от Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети за 2015, 2016 и 2017 г.
Партията е регистрирана в ЦИК за участие в изборите за
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение
№ 1692-МИ от 01 септември 2015 г. Тоест, налице са всички
изисквания на чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия
„БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в частичните
избори за кмет на община Лозница, област Разград, насрочени на 20
май 2018 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква
„а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс предлагам да вземем
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следното решение: ЦИК допуска политическа партия „БЪЛГАРСКА
НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на
община Лозница, област Разград, насрочени на 20 май 2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е
както е поискано: ПП Българска нова демокрация – без кавички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на
решение, нека да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 5026-МИ.

Преминаваме към следващата точка:
2. Разни.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще
видите един проект за решение за отваряне на две запечатани
помещения в община Тутракан във връзка с предаването на
„Държавен архив“ на книжата и материалите от изборите за
народни представители през 2014 г., които се намират в едно от
помещенията в приземния етаж на администрацията, и материалите
и книжата от националния референдум от 2013 г. – вече се
навършиха пет години, които се намират в друго помещение към
Държавната данъчна служба.
Заедно с тези материали се съхраняват и други, затова в
проекта за решение е описано подробно какво следва да направят
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във връзка с отварянето на помещенията и как да боравят с
останалите книжа и материали, които са в това помещение.
И след като свършат работата какви протоколи и други
материали ще трябва да изпратят на Централната избирателна
комисия за извършените дейности.
Затова предлагам да вземем решение да разрешим отварянето
на тези две помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
нека да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 5027 – без индекс, тъй като в
помещенията се съхраняват изборни книжа и материали от всички
видове избори плюс националния референдум през 2016 г.
Уважаеми колеги, за да не минава на последващо одобрение,
подлагам на гласуване изпращането до общинските избирателни
комисии на писмото, с което ги уведомяваме за допуснатите за
участие партии до частичните избори на 20 май 2018 г., с копие до
„Информационно обслужване“ АД.
Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува с
вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, сега наистина закривам днешното
заседание на Централната избирателна комисия. Приятен следобед!
Закривам заседанието.
(Закрито в 16,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

