
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 599

На 13 януари 2018  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за допускане на партии и коалиции за 
участие в частичните избори,  насрочени на 18 февруари 2018 г. 

Докладва: Георги Баханов
2. Разни. 

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева, Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова, 
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Емануил  Христов, 
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  17,05  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.



* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната 
избирателна комисия на  13  януари 2018 г. 

Колеги,  извънредното  ни  заседание  е  с  дневен  ред  от  две 
точки: т. 1. Проект на решение за допускане на партии и коалиции за 
участие в частичните избори,  насрочени на 18 февруари 2018 г. с 
докладчик господин Баханов; и т. 2. Разни – с докладчик госпожа 
Солакова. 

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 
допълнение  в така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  този  дневен  ред.  Нека  да 
гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 
ред: 

1. Проект на решение за допускане на партии и коалиции 
за  участие  в  частичните  избори,   насрочени  на  18  февруари 
2018 г. 

Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 
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Уважаеми  колеги,  днес  в  последния  срок,  в  който  изтича 
регистрацията, беше подадено заявление, под № 8 на 13 януари 2018 
г.  в регистъра на партиите,  за  участие в частичните избори на 18 
февруари  2018  г.  Заявлението  е  подадено  от  партия  „СИНЬО 
ЕДИНСТВО“, която партия заявява участие само в едно от осемте 
кметства,  в  които  ще  бъдат  произведени  частични  избори  на  18 
февруари 2018 г. 

Към  заявлението  са  приложени  Към  заявлението  са 
приложени:  Заверено  копие  на  удостоверение  за  актуално  правно 
състояние на партията, издадено на вчерашна дата 12.01.2018 г. от 
Софийски  градски  съд,  VІ-10  състав,  по  фирмено  дело 
№ 181/2013 г.; Удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-17 
пак от вчерашна дата 12.01.2018 г. за внесени от партията финансови 
отчети за 2014, 2015 и 2016 г. 

И  само  за  коректност  на  доклада  ще  отбележа,  че  партия 
„СИНЬО  ЕДИНСТВО“  в  Централната  избирателна  комисия  за 
общите местни избори, съгласно наше  Решение № 2045-МИ от 09 
септември  2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Считам, че са налице изискуемите документи. 
Само  искам  да  отбележа,  че  заявлението  е  подписано  от 

председателя и представляващ партията Христо Христов Панчугов и 
лично беше донесено от него. 

Уважаеми колеги, подготвил съм проект за решение, с което 
предлагам  Централната  избирателна комисия да  вземе решение,  с 
което  да  допусне  партия  „СИНЬО  ЕДИНСТВО“  за  участие  в 
частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Градешница,  община 
Криводол, област Враца, насрочени на 18 февруари 2018 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 
партия  СИНЬО  ЕДИНСТВО,  както  съм  отбелязал  в  проекта  за 
решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. 
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Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4962-МИ. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 
2. Разни. 
Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  началото  на  активната 

работа  на  общинските  избирателни  комисии  и  в  периода  за 
подготовка и произвеждане на избори във връзка с организационно-
техническата работа обикновено изпращахме две писма в различни 
периоди.  В  момента  има  възможност  и  е  то  е  подготвено  и  като 
проект до кметовете на общини, с копие до общинските избирателни 
комисии, включително до главния секретар на Министерския съвет 
и до Главна дирекция „ГРАО“. 

Предлагам  да  изпратим  едно  писмо  и  да  напомним  на 
кметовете за техните задължения по чл. 23 от Изборния кодекс за 
съставяне  на  избирателните  списъци,  определяне  на  номерата  и 
адресите  на  секциите,  публикуването  на  избирателните  списъци, 
включително за предоставяне и създаване на условия за работа на 
общинските избирателни комисии. Както и да ги уведомим за лица 
за контакти от  Печатницата на БНБ с уточнението, че съгласно чл. 
209  от  Изборния  кодекс  само  бюлетините  е  необходимо  и 
задължително  да  бъдат  отпечатани  в  Печатницата  на  БНБ,  като 
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другите  изборни  книжа  може  да  бъдат  отпечатани  и  в  други 
печатници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам  на  гласуване  изпращането  на  така  предложените 

писма с вдигане на ръка. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  при  подписването  на 
решението за „Земеделския народен съюз“ с новата регистрация за 
участие  в  изборите  установихме,  че  не  сме  приели  протоколно 
решение за изпращане на информация в Сметната палата относно 
длъжностното лице по чл. 164 – отговорното лице във връзка със 
счетоводните операции за частичните избори за партия  „Земеделски 
народен съюз“. 

Предлагам да го изпратим. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен, моля да гласува. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Колеги, с това закривам днешното заседание. Благодаря ви за 
участието. Знаете, че следващото редовно заседание е на 16 януари 
2018 г., вторник, в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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