
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 382

На  27  август 2016 г.  се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н     р е д:

1. Проект на решение за дописване в избирателния списък в 

изборния ден. 

Докладчик: Румен Цачев

2. Доклад по разяснителна кампания

Докладчик: Росица Матева

3. Регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в 

частични избори. 

Докладчици: членове на ЦИК

4. Искане за отваряне на запечатани помещения. 

Докладчици:  Таня  Цанева,  

Метин 

Сюлейманов, Росица 

Матева и Владимир Пенев

5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладчици: Ерхан Чаушев, 

Метин Сюлейманов, Мария 



Бойкинова и Румяна Сидерова

6. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладчик: Таня Цанева 

7.  Предложение  на  работната  група  за  експериментално 

машинно преброяване. 

Докладчик: Цветозар Томов 

8. Доклад във връзка с предстоящия семинар с Националното 

сдружение на общините в България. 

Докладчик: Росица Матева

9. Доклади по писма. 

Докладчици: Севинч Солакова, 

Росица Матева, Йорданка

Ганчева, Румяна Сидерова,

Емануил Христов, Ивайло

Ивков и Камелия Нейкова

10. Доклади по постановления на прокуратури 

Докладчик: Ивайло Ивков

11. Разни. 

Докладчици: Ивилина Алексиева  

и Владимир Пенев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир 

Пенев  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

Метин  Сюлейманов  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна 

Сидерова.

ОТСЪСТВА:  Александър  Андреев,  Георги  Баханов  и  Таня 

Цанева.

2



Заседанието  бе  открито  в  15,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

*   *   *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги!

В залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум. Откривам днешното заседание в този 

работен за нас и почивен за другите хора ден. 

Предлагам ви следния  проект на  дневен  ред:  1.  Проекти на 

решения за публичните регистри; 2. Проект на решение за дописване 

в избирателния списък в изборния ден, докладчик господин Цачев. 

Колеги,  въпреки  че  съм ги  вписала  като  т.  1  и  т.  2,  тъй  като  са 

проекти на решения, ще ви предложа да ги разгледаме,  след като 

приключим останалите точки от вчерашния дневен ред,  а именно: 

3. Доклад по разяснителна кампания, с докладчик госпожа Матева; 

4.  Регистрация/допускане  на  партии  и  коалиции  за  участие  в 

частични избори, ако постъпят документи, знаете, че е с приоритет; 

5.  Искане  за  отваряне  на  запечатани  помещения  с  докладчици 

госпожа Цанева, господин Сюлейманов, госпожа Матева и господин 

Пенев;  6.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК,  с 

докладчици господин Сюлейман и господин Чаушев; 7. Доклади по 

жалби и сигнали с докладчик госпожа Цанева; 8. Предложение на 

работната  група  за  експериментално  машинно  преброяване  с 

докладчик  господин  Томов;  9.  Доклад  във  връзка  с  предстоящия 

семинар  с  Националното  сдружение  на  общините  в  България, 

докладчик  госпожа  Матева;  10.  Доклади  по  писма  с  докладчици 

госпожа  Солакова,  госпожа  Матева,  госпожа  Ганчева,  госпожа 

Сидерова,  господин Христов, господин Ивков и госпожа Нейкова; 

11. Доклади по постановления на прокуратури, докладчик господин 

Ивков; и 12. Разни, ще докладвам аз. 
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Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения дневен ред? 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Да ме включите в точка „Изплащане 

на възнаграждения“. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви,  госпожо 

Бойкинова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: И мен. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  Вас  Ви  включвам  в 

същата точка. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз имам писма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има Ви, господин Ивков, в 

писма. 

Колеги, други предложения? 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Аз  ще помоля  публичните  регистри  да  ги 

оттеглим  като  точка  от  дневния  ред.  Нямаме  пълна  готовност. 

Обвързани са и с други решения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. 

Други предложения? – Не виждам. 

Ще определя госпожа Мусорлиева да брои. Ще гласуваме по 

стария утвърден начин с вдигане на ръка. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  изменен  и 

допълнен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов, Емануил Христов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  

Цачев и  Румяна Сидерова); против – няма. 
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Колеги, преди да преминем към първия доклад за днешното ни 

заседание бих искала да ви информирам, че по обективни причини – 

ползване на отпуск, отсъстват колегите Андреев и Баханов. Колегите 

Пенев, Сюлейман и Грозева ме информираха, че ще закъснеят, имат 

своите  лични  причини.  Предполагам,  че  и  другите  колеги,  които 

отсъстват, също имат такива причини. 

Колеги, започваме с:

2. Доклад по разяснителната кампания. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  както  знаете,  от  предходно  заседание  оставихме  за 

разглеждане в работна група и решаване на въпроса с предложение 

към ЦИК от кои обособени дейности, които са ни предложени от 

тримата  наети  от  нас  експерти  и  от  техните  препоръки  за 

комуникационната  кампания  на  ЦИК  да  се  насочим  и  как  да 

продължи  по-нататък  нашата  разяснителна  и  информационно-

разяснителна кампания за изборите и за референдума. Ние на 24-и, 

както  беше  предварително  обявено,  направихме  една  доста  дълга 

работна група. Доста от колегите присъстваха, обсъдихме подробно 

всичко, което ни се предлага в тези препоръки за комуникационна 

кампания.  Това,  около  което  се  обединихме  и  решихме,  е  аз  да 

проверя и да попитам тримата експерти най-напред по препоръката 

за  предварително  онлайн  проучване  откъде  се  информират 

българските  граждани  във  връзка  с  изборите,  да  проверя  дали  те 

самите могат да извършват това проучване. 

На 25-и с мен се свърза Ваня Бижева, за да попита какви са им 

ангажиментите,  така  че  аз  използвах  това  обаждане,  за  да 

информирам за това, което искаше да знае работната група. Самата 

тя ми каза, че предполага, че другите двама колеги са в отпуск, тъй 

като не отговарят на телефоните, така че съм контактувала само с 

нея по този въпрос. Тя ме информира, че те нямат възможност да 
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направят такова проучване. Интернет проучване могат да направят, 

но  ние  след  обсъждането  тук  и  обсъждането  в  Работна  група  се 

обединихме  около  варианта  ако  може  да  се  направи  такова 

проучване, то да бъде под формата на социология, социологическо 

проучване  с  телефонно  допитване,  представителна  извадка  от 

населението, което тя каза, че тримата не могат да направят за тези 

срокове, които им възложихме – до края на другата седмица. 

Това,  което  тя  ми  каза,  че  могат  да  направят,  ту  не  го 

препоръчва и смята, че вече е късно да се правят такива неща, а и 

доста  скъпо  ще  излезе,  те  тримата  могат  да  закупят  от 

социологически  агенции,  които  са  правили  такива  проучвания  и 

имат  национални  представителни  данни  и  анализ,  да  закупят 

резултатите от такива допитвания, тримата да ги анализират и да ни 

направят доклад, който да ни предоставят. 

Правени са също така наречените омнибус изследвания. Аз не 

знам какво означават тези изследвания, но потърсих в Уикипедия. 

Това  са  изследвания  на  маркетингова  агенция,  която  работи  за 

множество клиенти и  за  всеки  от  тях,  според проучването,  прави 

допитвания  и  отново  могат  да  се  закупят.  Но  тъй  като,  според 

информацията от госпожа Бижева, цената на едно такова допитване 

от една агенция би струвало около 2000 лв., а ние не можем да си 

позволим да закупим само от една агенция, тъй като няма как да я 

изберем и да я предпочетем, ще ни струва доста скъпо и няма да има 

този  ефект,  който  щеше  да  има,  ако  бяхме  го  възложили 

предварително. 

Това съм проучила по този въпрос. Ако искате да го подлагаме 

на  гласуване  дали  изобщо  да  провеждаме  това  предварително 

проучване и да им възлагаме извършването на този доклад или да не 

го обсъждаме в момента и просто да приемем, че няма да го правим. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева, за детайлния доклад. 
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Колеги,  имате думата ще провеждаме ли проучване или не? 

Ако ще провеждаме проучване, то по какъв начин – дали на терен, 

дали по телефон, дали онлайн. Моля за вашите становища. 

Аз специално се обръщам и към господин Томов в качеството 

му и на социолог, като член на ЦИК. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вижте,  колеги, аз  мисля,  че на нас ни 

трябват  два-три  въпроса  в  омнибус,  не  повече.  Цената  на  един 

въпрос в различните агенции варира между 250 и 300 лв. За 2000 лв. 

може да се направят много въпроси. Така че, ако искаме да хванем 

три агенции и да зададем три еднакви въпроса, които да се съберат 

на три терена от три различни омнибуса, няма да ни излезе повече от 

хиляда – хиляда и нещо  лева. 

Това е, което мога да кажа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин  Томов,  може  ли  да  задам  за  себе  си  няколко 

доуточняващи въпроса. Предполагам, че и колегите ще имат. 

Ако говорим за три въпроса и три агенции,  по какъв начин 

подбираме агенциите? Каква процедура бихте предложили? И трите 

въпроса в какъв порядък от време могат да се случат, включително с 

подбора  на  агенциите?  И  след  това  омнибусното  изследване, 

възлагането,  самото  изследване,  анализът  на  резултатите  и 

представянето пред ЦИК какъв период от време ще костват? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подборът на агенциите би трябвало да 

зависи преди всичко от това кога коя агенция има омнибус на терен, 

защото нас ни интересуват най-вече сроковете. Обикновено при този 

тип изследвания агенцията предварително планира кога ще бъде на 

терен  и  всеки  евентуален  клиент  трябва  да  се  съобрази  с  тези 

срокове, не може да ги изменя. 

В момента нямам информация и не мога да отговоря на този 

въпрос, но бих могъл да събера такава информация до вторник и да 

кажа поне за водещите агенции в България, които знам, че редовно 
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правят омнибуси кога излизат на терен. Според мен това трябва да е 

основният  критерий,  защото  в  крайна  сметка  бързаме  с  това  да 

получим някаква информация. 

Въпросите  трябва  ние  да  дадем.  Колкото  до  анализа  на 

данните,  аз  нямам  проблем  да  го  направя.  Мога  да  поискам 

системните файлове от трите агенции и да го представя пред ЦИК. 

Възможно е, разбира се, да се наеме и външен експерт за това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Такова изследване колко 

време отнема? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Около седмица на терен. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов. 

Колеги, чухте допълнителна информация.

Господин  Томов,  като  човек  най-запознат  от  Централната 

избирателна комисия с въпросите на социологическите проучвания, 

ще Ви помоля лично, ако не възразявате, за следващото заседание на 

Централната  избирателна  комисия  пълна  яснота  по отношение на 

възможните проучвания, агенциите кога и как, възможност… 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако е възможно да бъде за понеделник за 

работната група. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ако  искате  сега  да  опитам.  Аз  имам 

телефоните  на  повечето  шефове  на  агенции,  да  изляза  за  15-20 

минути  и  да  информирам  веднага  комисията,  за  да  действаме 

спешно. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов. 

След  това  ще  вземем  решение  по  този  въпрос,  сега  ще 

продължим по другите въпроси, този го отлагаме. 

Заповядайте, госпожо Матева, по другите въпроси. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
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Колеги,  останалите  въпроси,  които  разисквахме  и  всъщност 

това,  което  групата  накрая  се  обедини  като  изводи  и  като 

предложения  към  Централната  избирателна  комисия,  бяха  два 

основни въпроса, които да поставим пред ЦИК и тя да реши как да 

продължи нашата кампания. 

Едното  предложение  на  част  от  участвалите  в  тази  работна 

група,  беше на  база  на  нашата  концепция,  която  е  разработена  и 

приета  и  на  база  на  това,  което  ни  е  предложено  от  тримата 

експерти, да се обяви една обществена поръчка и да бъде избрана 

една рекламна агенция, която оттук нататък да извърши цялостната 

разяснителна кампания и информационно-разяснителна за изборите 

и за референдума. 

Другият вариант и другият начин на действие, към който се 

обединиха другата част от колегите беше да действаме по начина, по 

който сме правили до момента, а именно Централната избирателна 

комисия  да  организира  и  да  проведе  конкурс  чрез  обществена 

поръчка  за  изработване  на  аудио-визуални  произведения,  за 

изработване  на  печатни  произведения  и  да  ги  разпространи  по 

начините,  по  които…  Също  и  за  разпространение  следва  да  има 

обществена  поръчка.  Да  ги  разпространим по начините,  по които 

сме преценили и решили в нашата концепция. Като за подготовката 

на  аудио-визуалните  произведения  и  печатните  материали  да 

възложим на тримата експерти да изработят техническо задание – 

нещо, което те са поели като ангажимент и което са предложили в 

една от обособените дейности. 

А  по  отношение  на  другата  обособена  дейност,  която  е 

дейност, предвидена да се създаде видимост на изборите 2016 г., да 

се повиши доверието в ЦИК и в изборните администрации – да се 

предвидят  подготовка  и  разпространение  на  прессъобщения  до 

медиите,  организиране  на  интервюта   от  експерти  с  ЦИК, 

разработка,  подпомагане  и  публикуване  на  тематични  статии  в 
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медиите,  превенция  и  управление  на  кризи,  разработване  на 

стандартизирани въпроси и отговори, мениджиране на страницата на 

ЦИК във Фейсбук и т.н.,  да обявим отново обществена поръчка и 

конкурс.

И  последното,  което  е,  да  се  възложи  и  отчитане  на 

резултатите, да се направи мониторингов доклад след кампанията, за 

да видим ефекта от кампанията. 

Тези  дейности  да  бъдат  възложени  отново  чрез  обществена 

поръчка и конкурс на една рекламна агенция. Тъй като това е нов 

вид сфера на дейност, по която ние до момента не сме били активни, 

да го възложим на една агенция, която да го направи, за да видим 

как  ще  се  справим  по  този  начин  с  нашата  кампания.  Като  пак 

казвам, че ако предвидим този вариант на действие, тези експерти 

ще ни подпомагат по начина, по който ние преценим – дали като 

членове на конкурсните комисии или само като експерти при избора 

на  изпълнители  на  обществените  поръчки,  за  аудио-визуалните 

произведения, за печатните произведения и разпространението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбирам,  че  те  са 

изразили  своето  съгласие  да  ни  подпомагат  в  обем,  в  който  ние 

преценим. 

Благодаря. 

Колеги,  по  този  въпрос  –  една  обществена  поръчка  с  една 

рекламна  агенция  или  по  начина  до  момента  и  евентуално 

допълнителен  конкурс  или  поръчка  във  връзка  с  (нека  го  нарека 

общо)  пиара  на  Централната  избирателна  комисия  и  оценка  на 

въздействието от нашата кампания, коментари? 

Първият въпрос,  който обсъждаме в момента,  е  дали с една 

обществена  поръчка  да  възложим на  една  рекламна  агенция,  или 

консорциум от агенции, извършване на всичките дейности, свързани 

с  нашата  разяснителна  кампания?  Или  да  продължим  с 

обществените поръчки по начина, по който сме го правили досега – 
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с  обществени  поръчки  за  аудио-визуални  материали,  за  печатни 

материали  и  съответно  за  начина,  по  който  осигуряваме 

разпространението  и  на  печатните,  и  на  аудио-визуалните 

материали? 

Колеги,  имаме  ли  коментари  по  това  или  директно  ще  го 

подлагаме на гласуване? 

Колеги,  първото  предложение,  доколкото  разбирам,  е  да 

търсим  една  агенция,  един  консорциум,  един изпълнител  с  оглед 

онова, което ще правим? 

РОСИЦА МАТЕВА: За всички дейности. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За всички дейности. 

Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува 

с вдигане на ръка. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 4 (Мартин Райков, Ивайло 

Ивков,  Емануил  Христов  и  Румен  Цачев);  против  –  9  (Ивилина 

Алексиева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова,  

Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева и Румяна Сидерова).

Колеги, резултатът от това гласуване показа автоматично, че 

ние продължаваме по начина, утвърден до момента. 

Има едно ново предложение за формата, по която ще изберем 

изпълнител  на  така  наречените  допълнителни  пиар  дейности  и 

успоредно с това изследване на резултата от нашата кампания. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  на  база  на  резултата  от  сегашното  гласуване  ще 

възложим  на  тримата  експерти  да  ни  изготвят  задание  за  аудио-

визуалните произведения, за печатните материали и за избор на тази 

агенция за дейността, за която ви описах. И след като бъдат готови 

отново ще минат на гласуване в Централната избирателна комисия, 

за  да  преценим  по  какъв  начин  и  по  какъв  ред  –  по  реда  на 
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обществените  поръчки  и  по  кой  точно  от  видовете  обществени 

поръчки в закона ще действаме нататък за възлагането на работата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  преди  малко  госпожа  Мусорлиева  е  искала 

отрицателен вот. Нека го направи и след това да продължим. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, само да ви кажа 

отрицателния си вот по предното гласуване. 

Аз бих подкрепила с огромно удоволствие избирането на една 

международна  или  голяма  българска  агенция,  която  да  извърши 

всички видове дейност, но тъй като по принцип администрацията, не 

само нашата, е много тежка за приемане на новостите, в смисъл не е 

ясно дали ще бъде възможно да бъде избрана такава агенция, на мен 

ми  се  струва,  че  не  можем  да  рискуваме  да  няма  мост  между 

предходни наши кампании и приемане сега на някаква новост със 

съчетаване  на  традиционни  методи  на  разяснителна  кампания. 

Затова  гласувах  „против“,  тъй  като  считам,  че  трябва  да  има 

преливане от някакви стари начини към по-нови и трябва то да бъде 

плавно, а не рязко. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо  Матева,  във  връзка  с  възлагането  на  подготовка  и 

подпомагане относно техническите  задания,  е  ли това  елемент на 

договора, или трябва да го подложа на гласуване? 

РОСИЦА МАТЕВА: То е елемент на договора. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Затова  Вие  го  дадохте 

само за сведение. 

И сега, колега, формулирайте и третото предложение, за да го 

подложа на гласуване. 

Колеги, подлагам на гласуване принципното ни решение, под 

каква форма ще се извърши – не знам, но наемане на изпълнител, 

който  допълнително  да  извършва  така  наречените  допълнителни 
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пиар дейности и след това проучване, оценка на въздействието от 

нашата разяснителна кампания. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); 

против – 1 (Ивайло Ивков).

Взехме решение по тази част от Вашия доклад. 

Продължете. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  тази  връзка  и  във  връзка  с 

новия  текст  на  чл.  199а  от  Изборния  кодекс,  който  ни  дава 

възможност доставчиците на медийни услуги с национален обхват 

да  предоставят  на  Централната  избирателна  комисия  безплатно 

ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в 

периода на подготовката и провеждането на избори, съм подготвила 

един  вариант  на  писмо  във  вътрешната  мрежа  от  вчерашното 

заседание – до Съвета на електронни медии, с което ги моля да ни 

предоставят информация във връзка с приложението на чл. 199а, във 

връзка  с  т.  16  от  §  1  на  Изборния  кодекс,  където  е  легалното 

определение на доставчика на медийни услуги, да ни предоставят 

информация кои са доставчиците на медийни услуги с национален 

обхват. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.

Заповядайте за допълнително разяснение. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  тъй  като  доставчиците  на 

медийни  услуги,  съгласно  т.  16  от  §  1  на  Изборния  кодекс  са 

физическо  или  юридическо  лице,  което  носи  редакционна 

отговорност  за  избора   на  съдържанието  на  медийната  услуга  и 

определя  начина,  по  който  тя  е  организирана.  От  публичния 
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регистър на Съвета за електронни медии, където се съдържат данни 

за  всички физически и  юридически  лица,  на  които е  предоставен 

лиценз  да  излъчва  и  да   разпространява  всякакви  аудио-визуални 

произведения и телевизионни програми, не става ясно и не може да 

се  разбере  с  абсолютна  сигурност  кои  от  всички  лицензирани 

доставчици  извършват  на  практика  излъчване.  И  то  как  го 

извършват?  Има  твърде  много  медии,  за  които  имат  лиценз  за 

национален  обхват  и  са  с  различен  профил,  разбира  се,  тъй  като 

някои  са  с  профил политематичен,  други  са  със  специализиран  – 

филмов, музикален, спортен и т.н. Тези, които са с политематичен, 

са над 25 от тези, които изброих, като част от тях аз лично не съм 

виждала и чувала по каналите на телевизиите и не съм сигурна дали 

имат излъчване или притежават само лиценз. 

И в тази връзка е това писмо, за да може все пак Съветът за 

електронни медии да ни даде такава информация и след като ни я 

предостави, моето предложение – и в работна група го говорихме, 

ще бъде да проведем среща с представителите на тези медии, за да 

преценим  и  да  видим  те  дали  са  склонни  да  изпълнят  тази 

възможност по Изборния кодекс.  В тази връзка  да  изпратим това 

писмо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  колеги,  не  може  ли  да 

съкратим тази процедура по питане и пращане, а  просто по това, 

което е записано в регистъра, да отправим покани на много добре 

замислената среща, разбира се с кратко уточнение за какво ги каним 

в  съответствие  с  този  член.  Какво  ще  се  питаме,  какво  ще  ни 

отговарят и т.н.?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  запознахме  се  с 

предложения проект за писмо. 
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Който  е  съгласен  да  изпратим  това  писмо,  изготвено  от 

госпожа Матева, моля да гласува. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна  

Сидерова); против – няма. 

Имате  ли  още по  своя  доклад  по  разяснителната  кампания? 

Може би за работна група в понеделник? 

В понеделник ще се събират две групи, ще уточним в края на 

заседанието. 

Приключихме с тази точка.

Продължаваме със следваща точка: 

4. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи докладчик в залата е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-

06-743  от  24  август  2016  г.  от  община  Криводол,  с  което  ни 

изпращат  писмо,  протокол  и  заповед  за  отваряне  на  запечатани 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейски парламент в 2014 г., за народни 

представители  в  2014  г.  и  за  избори  за  общински  съветници  и 

кметове. 

Отварянето е извършено на 17 юни 2016 г. и в изпълнение на 

наше  Решение  №  2662,  а  именно  т.  31  ни  се  изпращат  тези 

документи за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. 

Следващ докладчик по тази точка в залата няма. 

Продължаваме със следваща точка: 
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5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик в залата е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви, уважаеми колеги, искания 

от Общинската избирателна комисия Девин с вх. № МИ-15-789 от 4 

юли 2016 г. По преписката има справка и съответния контролен лист 

от  счетоводството  и  финансовия  контрольор.  Искането  е  за 

дежурство на 15.06.2016 г.  Дежурствата  са за  председател  и един 

член, на което са подготвили заседанието за следващия ден на ОИК. 

Предлагам да им се изплати на основание Решение № 2901-

МИ от 5.11.2015 г., т. 12, б. „а“. 

Иска  се  и  за  заседание  на  16.06.2016  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

члена, на което са приели отговор-становище по образувано съдебно 

дело във ВАС. 

Предлагам на основание Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., 

т. 11 да им се изплати и това заседание на колегите от ОИК Девин. 

Докладвам ви пак от Девин с вх. № МИ-15-738 от 2 юни 2016 

г.  искания  за  изплащане  на  възнаграждения  за  дежурства  и 

заседания. По преписката има контролен лист, съответно справка от 

финансовия  контрольор  и  от  счетоводството.  Става  въпрос  за 

следното: 

Иска се дежурство от председателя на 28.04.2016 г., на което е 

подготвила  представяне  на  документи,  искани  от  съда  за 

представляване на ОИК по Адм. дело № 458 в АС Смолян.

Предлагам  на  основание  на  наше  Решение  №  2901-МИ  от 

5.11.2015 г., т. 12, б. „г“ да й се изплати. 

Съответно  дежурство  от  председателя  на  11.05.2016  г.,  на 

което е внасяла изискани от съда протоколи в Административен съд 

– Смолян по съдебно дело. 

Предлагам на се изплати по нашето Решение № 2901, т. 12, б. 

„б“.
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Иска  се  дежурство  на  19  май  от  председател  и  секретар  за 

подготовка на заседание, съответно изготвяне на документи. 

Предлагам да им се изплати това възнаграждение за дежурство 

по Решение № 2901, т. 12, б. „а“ и „б“. 

И  последно  –  заседание  на  20  май  2016  г.,  на  което  са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и седем 

члена, на което са прекратили правомощията на общински съветник 

и  са  обявили  за  избран  следващ  на  основание  чл.  458,  ал.  1  от 

Изборния кодекс. 

Предлагам и това да им се изплати. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Мартин Райков,  Росица  Матева и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-15-

824  от  11  юли 2016  г.  две  искания  от  ОИК Горна  Оряховица  за 

изплащане на възнаграждения, а именно: 

За  насрочено  заседание  на  13.05.2016  г.,  на  което  са 

присъствали заместник-председател, секретар и четирима члена. На 

това заседание Общинската избирателна комисия е определила кои 

дежурни  да  присъстват  при  разпечатването  на  помещението  във 

връзка с преписка по описа на РУ МВР Горна Оряховица, с което са 

били задължени да представят копие от основен избирателен списък 

и  допълнителна  страница,  от  която  да  е  видно дали  едно  лице  е 

гласувало в определена СИК. 

Предлагам да им се изплати възнаграждение. 
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Второто им заседание е на 5.07.2016 г. То е пак във връзка с 

искане по преписка от РУ МВР Горна Оряховица за предоставяне на 

копие  от  избирателен  списък  и  допълнителна  страница  и  да 

отговорят на писмо дали са получавали сигнал. Също са определили 

трима  членове,  които  да  присъстват  при  разпечатването  на 

помещението и да изпълнят указанията. 

Предлагам  да  им  се  изплати  и  това  заседание,  на  което  са 

присъствали заместник-председател, секретар и членове. 

Има  изготвен  контролен  лист  за  предварителен  контрол  с 

мнение да бъдат изплатени възнагражденията и справка за размера 

на исканите възнаграждения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Коментари? Не виждам. 

Моля да  гласуваме. 

Гласували  11 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов,   Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова);  против  – 

няма. 

Продължете, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви с вх. № МИ-15-955 от 

24.08.2016 г. – искане за изплащане на дежурство и възнаграждение 

на членовете на ОИК Любимец. 

Те  са  провели  дежурство  на  16.08.2016  г.  от  председател, 

заместник-председател, секретар и един член във връзка с получено 

уведомление  за  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 

общински  съветник  и  за  подготовка  на  заседанието,  което  се  е 

провело  на  19.08.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  осем  члена,  на  което  са 

прекратили  предсрочно  пълномощията  на  подалия  оставката 
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общински съветник и са обявили за избран от листата  следващия 

общински съветник. 

Предлагам да им се изплатят възнагражденията. 

Към  преписката  има  приложен  контролен  лист  за 

предварителен  контрол  с  мнение  да  бъдат  изплатени 

възнагражденията,  както  и  справка  относно  размера  на 

възнагражденията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  11 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов,   Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова);  против  – 

няма. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-954 

от 23 август е пристигнало искане от ОИК Своге да бъдат заплатени 

на  членовете  на  комисията  възнаграждения  за  едно  заседание, 

проведено  на  19  август,  петък,  на  което  са  разгледани  въпроси, 

свързани  с  насрочените  частични  избори  за  кметове  на  кметства 

Свидня и Владо Тричков. 

На първо място, определено е с решение мястото, където ще се 

обявяват решенията, като че ли досега комисията няма такова място 

за обявяване на решенията. Взети са също така решения да започне 

регистрацията  на  партиите,  инициативни  комитети  и  местни 

коалиции  от  22  август,  което  е  понеделник  и  е  началната  дата, 

съгласно  нашето  решение  №  3324-МИ,  от  която  се  дължат 

възнаграждения за произвеждане на частични избори на общинските 

избирателни  комисии,  в  които  има  насрочени  частични  избори. 

Взето  е  решение  за  дежурствата  на  членовете  на  Общинската 
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избирателна комисия за периода от 22 август до 4 септември във 

връзка  с  произвежданите  избори.  Приложен  е  и  протоколът. 

Присъствали са 9 члена. 

Извършена  е  проверката  от  нашето  счетоводство  дали  са 

налице  финансови  средства.  Счетоводството  и  юрисконсулт 

Желязков са се подписали, че има основание да се заплащат тези 

възнаграждения, тъй като има средства. Моето становище обаче е, 

че  трябва  комисията  да  реши  може  ли  тези  решения,  които  са 

свързани с активен период, да се изведат преди активния период и да 

се  вземат  възнаграждения  за  още  едно  заседание,  след  като  в 

понеделника,  а  не  в  петъка  започва  активният  период  и  имат 

възнаграждение, което им се полага. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте,  бихте  ли 

повторили – нашият финансов контрольор смята, че ние трябва да 

одобрим? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тя  проверява  дали  има  средства.  И 

дали  са  подписани от  председател  и  секретар  документите.  Беше 

открила нередности в тяхното искане. Тези грешки тя ги е хванала, 

но нейната задача не е да проверява дали има правно основание или 

не. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нейната  задача  в 

контролния  лист  е  да  проверява  има  ли  правно  основание,  но 

въпросът, който Вие ми задавате, аз не го разбирам. 

Според мен, тъй като в нашето решение ние сме определили, 

че  ОИК  трябва  да  се  събере  и  да  определи  началния  ден,  дата, 

крайна  дата,  час  по  повод  предстоящо  приемане  на  документи, 

направила го е извън периода, в който се дължи възнаграждение за 

самите  избори.  Според  мен  има  правно  основание.  Не  разбирам 

въпроса, който поставяте. 

Колеги,  откривам  дискусията  дали  за  заседание,  проведено 

преди периода,  в  който се изплащат възнаграждения по линия на 
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изборите и за така проведеното заседание с тези точки от дневния 

ред, които госпожа Сидерова докладва, се дължи възнаграждение от 

нас или не. 

Моля за вашето становище. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Подобно питане имах и аз преди може 

би  около  десетина  дни,  даже  мисля,  че  го  споделих  с  някои  от 

колегите  тук.  Обадиха  ми  се  от  Главиница,  където  също  има 

частични избори на тази дата, и ме попитаха може ли 4-5 дни преди 

срока на започването да сложат дежурен за приемане на документи 

за  регистрация,  защото,  както виждате,  ние регистрирахме  хората 

доста по-отдавна. И аз им казах, че не е редно да се направи това 

нещо, тъй като започват от 22-ри. Ако разрешим на едни, ще излезе, 

че на едни сме забранили, на други сме разрешили. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

изказвания? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само да добавя за протокола, че става 

дума за пълното ръководство – председател, заместник, секретар и 

шест члена на комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен да се изплати възнаграждение за това 

заседание, моля да гласува. 

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Ивилина  Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  

Румен Цачев); против – 4 (Емануил Христов, Ивайло Ивков, Росица  

Матева и Румяна Сидерова).

Имате ли още доклади по тази точка, госпожо Сидерова? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще ви моля да се 

върнем на 
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4. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  постъпило  е  искане  от  кмета  на  община 

Каспичан  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатани  помещения,  в 

които се съхраняват изборни книжа и материали. Конкретизирано е, 

че искането се отнася за две помещения, съответно стая 505 и 506 на 

петия  етаж  в  сградата  на  общинската  администрация  на  гр. 

Каспичан,  като  целта  е  извършване  на  строително-ремонтни 

дейности. Особеното е, че в стая 505 се съхраняват изборните книжа 

и  материали  от  националния  референдум,  проведен  на  27  януари 

2013 г., изборните книжа и материали от произведените избори за 

членове  на  Европейския  парламент от  Република  България, 

произведен на 25 май 2014 г. Проблемът е, че в това помещение ще 

се подменя дограмата, но изборните книжа и материали няма да се 

преместват, докато в другото помещение, до което се иска достъп, се 

иска също така преместването на изборните книжа и материали в 

друго помещение – стаята  е  506б на  същия етаж,  която стая към 

настоящия момент вече е ремонтирана, сменена е дограмата, за да 

може цялостно да бъде извършен ремонт, в това число и смяна на 

дограмата в стая 506в. 

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение в 

моя папка от вчерашно заседание. Проектът на решение е № 3406. 

В случая, както докладвах, колеги, приложимите решения на 

ЦИК са съответно № 314-ЕП от 8 май 2014 г., № 103-НР от 4 януари 

2013 г. във връзка с националния референдум, който е произведен на 

27  януари  2013  г.,  и  във  връзка  с  местните  избори приложимото 

решение на ЦИК е № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. С оглед на 

което  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  разрешим 

отварянето на запечатаното помещение – стая 505, която се намира 

на петия етаж в общинската администрация, в която се съхраняват 
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изборните  книжа  и  материали  от  произведения  национален 

референдум  през  2013  г.,  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г. за извършване 

на строително-ремонтни дейности. 

Като втори диспозитив предлагам да разрешим отварянето на 

запечатаното  помещение  –  стая  506в,  пак  на  същия  пети  етаж,  в 

който се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

общински съветници и за кметове,  произведени на 25 октомври и 

преместването на същите изборни книжа и материали в стая 506б на 

същия пети етаж с цел подмяна на дограмата в стая 506в. 

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват 

посочените изборни книжа и материали да се осъществи по реда на 

т. 17 от Решение № 314-ЕП на ЦИК и т. 30 от Решение № 2662 на 

Централната  избирателна  комисия  от  длъжностните  лица, 

определени  със  заповед  на  кмета  на  общината,  като,  както 

стандартно вече приехме, за времето на извършване на ремонтните 

дейности  изборните  книжа  и  материали  да  бъдат  надлежно 

съхранявани под контрола на същите длъжностни лица, определени 

със  заповедта  на  кмета  на  общината.  Като  за  отварянето, 

преместването  и  запечатването  на  помещенията  се  съставят 

съответните протоколи, съобразно т. 31 от Решение № 2662 и т. 18 

от Решение № 314-ЕП на Централната избирателна комисия. Нашето 

решение  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  в  тридневен  срок  от 

обявяването му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Прегледайте го и ако има нещо, което 

трябва да прецизираме, съм готов да го приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да има изричен абзац,  че 

помещението, в което се преместват книжата да бъде запечатано по 
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реда  на  Решение  №  2662.  И  оттам  нататък  съхранението  е  по 

останалия текст. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В проекта на колегата Нейкова видях, 

че има такъв текст. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защото, за да го отворят, трябва да са 

го запечатали. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Съгласен  съм,  приемам  го.  Тогава 

предпоследният абзац ще бъде само за отварянето и запечатването, а 

за преместването ще има отделен абзац.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  предлагам,  тъй  като  в  едното 

помещение има и книжа от  референдума, както и изборни книжа от 

изборите, да не пишем Решение № 103, което е за референдума, тъй 

като имаме съвместно съчетаване, съхранение на книжата. И в този 

случай да се ползват решенията за отваряне, които са за изборните 

книжа. За референдума да, но нямаме само книжа от референдума. 

Предлагам да отпадне в описателната част, тъй като и в Решение № 

314 за Евроизборите, и в Решение № 2662 ние се позоваваме на тях, 

но  текстовете  са  аналогични.  Вярно,  става  въпрос  за  различни 

избори. 

Нека  да  прилагаме  в  тези  случаи  Решение  № 2662,  каквато 

практика в общи линии имаме, и те да се чудят и по едното решение 

ли да правим протокол, и по другото ли. Да си прилагаме Решение 

№  2662.  То  казва  кога,  как  и  защо  се  отваря  по  същия  начин, 

независимо  че  става  дума  за  книжа  от  Евроизборите,  които  се 

съхраняват. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  донякъде  съм  съгласен,  колега 

Цачев, с Вашето предложение, но се позовавам само и единствено на 
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практиката  на  ЦИК.  Посочването  на  Решение  №  103-НР  е  от 

последно решение, съвсем скоро, на колегата Емануил Христов във 

връзка  с  разрешаване  на  достъп  до  такива  помещения.  Именно 

затова в основанията, на които се позовавам при разрешаването, аз 

не посочвам това решение, а в мотивната част казвам, че когато се 

съхраняват изборни книжа и материали от референдума, евентуално 

ако има някакви съмнения в тази комисия,  която ще осъществява 

тази дейност,  ги препращаме съответно да видят какъв е редът за 

изборните книжа и материали от референдума. Само ги насочваме. 

А за ЕП в тези изборни книжа и материали винаги сме се позовавали 

на това решение. 

Ако  кажете,  че  оттук  нататък  няма  да  го  посочваме  и  като 

основание,  и  по-нататък  във  връзка  с  достъпа  до  запечатаните 

помещения – няма никакъв проблем, аз го приемам. Но това да е 

практика на ЦИК, която оттук нататък реално ще се промени. Ако се 

обединим  аз  го  приемам,  както  приемам  това,  което  предложи 

колегата  Сидерова  –  с  отделен  абзац  след  като  се  преместят 

изборните  книжа  и  материали  в  новото  помещение  506б,  там 

съответно то да се запечата и да се изготвят протоколите по т. 31 от 

нашето Решение № 2662.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев, по повод 

на Вашето предложение и Вие като вносител-докладчик по Решение 

№  2662-МИ/НР  бих  Ви  помолила  да  подготвите  едно  общо 

принципно  решение  за  отварянето  на  тези  помещения  и 

архивирането,  което  да  служи  за  всички  видове  избори  и  тогава 

може би практиката на ЦИК може да се промени. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  за 

решение,  ведно  с  изменението и  допълнението,  направено в  зала, 

моля да гласува чрез системата за гласуване. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар  
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Томов, Емануил Христов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3432-ЕП/МИ. 

Имате ли още доклади? 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Не по тази точка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И по следващата точка:

5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  с  вх.  №  МИ-15-937  от  15  август  2015  г.  е 

постъпило  искане  от  ОИК  Шумен  за  изплащане  на 

възнагражденията  на  членове  на  ОИК  Шумен  за  проведени 

заседания и дежурства през м. август 2016 г., като на това заседание 

предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Друмево, община Шумен на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА. 

На заседанието са присъствали девет члена от състава на комисията, 

в  това  число  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

шестима членове. 

Основанието, съгласно наше Решение № 2901 за провеждането 

на заседанието е Раздел І, т. 1, б. „в“. 

Уважаеми колеги, във връзка с даденото дежурство, тъй като 

то не е конкретизирано в самото искане, се наложи аз последващо да 

проведа  телефонен  разговор  с  председателя  на  Общинската 

избирателна комисия. Дежурството е дадено само и единствено от 

председателя на 7 август – денят преди самото заседание, с цел да се 

подготвят  материалите  за  заседанието  на  следващия  ден,  което  е 

проведено  на  8  август.  Поради  което,  въпреки  че  не  е 

конкретизирано,  предлагам  да  изплатим  и  възнаграждението  на 

председателя за даденото дежурство на 7 август. Като основанието 

тук е Раздел ІІ, т. 12, б. „а“ от нашето Решение № 2901. 
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Във връзка с това искане е направен предварителен контрол за 

съответствие, както и е изготвена справка № 39 за размера на сумите 

и възнагражденията. 

Поради  което,  уважаеми  колеги,  предлагам  с  протоколно 

решение  да  одобрим  изплащането  на  така  докладваните 

възнаграждения за членовете на ОИК Шумен. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Моля, гласувайте. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов, Емануил Христов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.  

Приключихте с възнагражденията. 

Господин  Томов  преди  малко  ме  информира,  че  е  готов  с 

проверката,  която  осъществи  по  повод  евентуално  омнибусно 

изследване. 

Връщаме се на: 

2. Доклад по разяснителната кампания. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, естествено не успях да се свържа с всички лидери на 

социологически агенции, но това, което имам като информация до 

момента е, че четири от тях ще правят омнибус през септември и са 

готови да изпълнят такава поръчка. 

Първо – сроковете. Една от тях може до 15 септември, една – 

до 22 септември, и две – до края на септември. 

Това е по първия въпрос. 
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Цените: 500, 600, 600 и 800 лв. за три въпроса. Не ги казвам по 

агенции. В този диапазон са цените, които искат.

РОСИЦА МАТЕВА: Колко иска агенцията, която може до 15 

септември? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 600. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпросът, който в 

оперативен порядък поставяме, е дали да възложим на две или на 

четири фирми, които сега могат да извършат това. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Аз  предлагам  да  възложим  това  изследване  и  на  четирите 

фирми, които колегата Томов предложи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване на това предложение. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мартин  Райков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Румяна Сидерова); против – 1 (Ивайло Ивков).  

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колегата Цачев защо не е гласувал? 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Гласувал съм. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Системата не отчита, че си гласувал. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  този  случай, 

съжалявам много, но отменям гласуването. 

Продължаваме да  гласуваме с  вдигане на  ръка.  Изключваме 

системата. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  направеното  предложение  за 

четирите агенции, моля да гласува. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка  
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Ганчева,  Мартин  Райков,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова);  против  –  1 

(Ивайло Ивков).  

Изчерпахме тази точка от дневния ред. 

Продължаваме с:

6. Доклади по жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

заседанието от вчера, в папката на колегата Цанева е качена жалба, 

тя е срещу наше Решение № 3414 и е във връзка със смяна на член 

на  ОИК  Дупница.  Всъщност  този,  когото  сме  заменили,  обжалва 

нашето решение като казва: „Никога не съм изготвяла, подписвала 

или подавала заявление за освобождаването ми като член на ОИК 

Дупница“. Това е предметът на делото, то е № 9281 и е насрочено за 

30 август от 11 ч. в зала 1, на което ще се явя. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Хубаво  ще  се  явиш,  въпросът  е  каква 

позиция ще се поддържа? Ще се защитава ли нашето решение или 

не?  Или  ще  се  изчака  експертиза,  защото  предметът  на  делото  е 

такъв, че макар и да се обжалва наше решение, ако бъде назначена 

експертиза и докаже истинността на твърденията на жалбоподателя, 

аз  не  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  трябва  да 

защитава решението си. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Експертизата  още  не  е  назначена, 

защото тя е поискана и аз ще се явя на това дело с оглед допускането 

на  доказателствените  искания  и  с  оглед  на  това,  че  може  да  ме 
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задължат  да  представя  оригинала  за  експертизата,  а  при  всички 

случаи  ще  има  второ  съдебно  заседание  и,  както  каза  колегата 

Ивков,  с  оглед  данните  от  експертизата  ще  преценя  дали  да  има 

процесуално представителство или не. Но в това заседание с оглед 

доказателствените искания аз считам, че трябва да присъствам. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имаме ли още дискусия по този въпрос? – Не виждам. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

7.  Предложение  на  работната  група  за  експериментално 

машинно преброяване.

Господин Томов,  предполагам,  че се събрахте  и в по-широк 

състав, за да го обсъдите. 

Имате думата. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, на предното заседание, на което 

обсъждахме този въпрос, прочетох това предложение. Предполагам, 

че всички колеги са се запознали с него,  да не го повтаряме още 

веднъж. 

Мисля, че главния въпрос, който е важно да решим, ако можем 

да го решим днес би било прекрасно, е кога правим експеримента – 

дали  непосредствено  след  приключване  на  изборния  ден,  което 

означава  да  го  проведем  в  една  сграда,  в  която  се  произвеждат 

избори,  да  създадем  специална  организация  и  да  инсталираме 

машините  там,  или  го  провеждаме  в  ЦИК,  което  беше 

предложението на Работната група, след като приключат двата тура 

на  изборите,  като  определим  секциите,  на  които  ще  отворим 

чувалите и ще извършим преброяването в ЦИК. 

Двата варианта предполагат съвсем различен организационен 

план и доста съществени разлики в методиката на извършването на 

експеримента. Затова това, което ми изглежда актуално, е комисията 

да се произнесе относно това кой от тези два варианта изглежда по-
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подходящ.  След  което  –  това  съм  предложил  в  проекта  за 

протоколно решение – работната група ще се събере веднага, за да 

обсъди  всички  детайли  и  да  предложи  детайлен  организационен 

план и методика за провеждането му. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  съм  напълно  съгласен, 

солидаризирам се с това, което каза господин Томов. Става въпрос 

за следното нещо. 

Обмисляхме двата варианта така: 

Единият вариант  е  това  преброяване  да  стане там,  където  е 

секцията,  да се занесе там машината и да се чака когато свършат 

изборите  да  си  преброят,  да  си  направят  протоколите  и  ние  да 

започнем да работим с тази машина. Ние самите няма да знаем дали 

тази машина ще може да работи, дали ще преброява. Това означава 

хората – било председател, заместник-председател, дето знаете след 

изборите  как чакат  да  бързат  да  отидат в  съответната  РИК да си 

отчетат  документите  –  ще  трябва  да  чакат,  а  ние  можем  да  се 

забавим  час,  два,  три,  защото  нямаме  представа  колко  ще  бъде 

необходимо като време. Самата процедура, за която сме говорили, 

на  база  на  документите,  които  сме  получили  от  централните 

избирателни комисии, казват,  че задължително бюлетините трябва 

да се преброят от машината два пъти и да се види дали и при двата 

пъти резултатът ще бъде един и същ. Ако не е един и същ, започват 

да се отделят бюлетини, които не се четат. Процедурата по самото 

преброяване на бюлетините ще бъде продължителна – няколко часа. 

Освен  това  за  тази  процедура,  бъдете  сигурни,  ще  искат  да 

присъстват  и  телевизии,  и  от  НПО,  и  т.н.  Абсурд  е  в  едно 

помещение, където е РИК, има и наблюдатели, да се осъществи това 
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нещо в срокове, които са нормални. За нас може и да са нормални, 

защото ние сме свикнали да работим по 24 часа, но не и останалите. 

Затова  предложението  ни  е  да  не  правим самата  вечер,  тъй 

като няма никакво значение експериментът към резултата, който ще 

бъде  получен.  Тоест  нашата  работа  е  да  сравним  това,  което  е 

получено като броене на ръка с това, което е от експеримента. Така 

че  експериментът  може  да  бъде  проведен  в  различно  време  и  в 

такова време, в което да не се пречи. 

Предложението  е  веднага,  след  като  бъдат  отчетени 

резултатите, за да не се пречи на изборите, да се определи, даже и 

предварително може да бъде определено в кои секции, да изискаме – 

тук вече повечето от вас като юристи ще трябва да кажат какъв е 

редът  –  да  изискаме  в  Централната  избирателна  комисия  тези 

чувалчета  с  бюлетините  да  бъдат  на  наше  съхранение,  да  бъдат 

отворени  в  наше  присъствие.  Като  тук  вече  може  да  се  назначи 

комисия  не  само  от  Централната  избирателна  комисия,  могат  да 

бъдат поканени и от Обществения съвет, могат да бъдат поканени и 

хора от телевизията, за да се снима. Това ще предизвика интерес. 

И  тогава,  след  като  бъде  извършен  този  експеримент  в 

светлото време на деня, тогава да се направят резултатите. 

Онзи  ден  говорихме,  става  въпрос  евентуално  за  20  такива 

секции. Все пак това е един процес, за който аз ви гарантирам, че ще 

отидат най-малко 5-6 часа, ако се отворят всички 20 чувалчета и се 

броят веднъж, два пъти. Може и машината да засече. Дали ще бъде 

една или две, ще видим.  Самите ние нямаме опит в това, нито пък 

знаем машините как ще могат да броят тези бюлетини. 

Затова  предложението  ни  основно  е  това:  ако  Централната 

избирателна комисия реши самият експеримент да бъде направен 10 

или 12 дни след завършването на изборите, да бъдат изискани еди-

кои си книжа с бюлетините, които да бъдат преброени тук и след 

това  Централната  избирателна  комисия  да  ги  върне  отново  на 
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съответната  община.  Защото  коментираме,  че  това  нещо ще бъде 

само в София, на едно място. 

Това е. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  по  въпроса  за  срока  ясно  е 

написано, че предложението е в двуседмичен срок след обявяване на 

резултатите  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Това 

означава,  че ако има балотаж този експеримент ще бъде проведен 

най-рано месец след изборите. (Реплики) Нека да се изкажа и аз, ако 

може. 

Смятам,  че  не  това  е  целта  на  законодателя,  тъй  като  този 

експеримент, който следва да се извърши с изборите за президент и 

вицепрезидент на машинно преброяване, според мен това машинно 

преброяване трябва да бъде направено от секционните комисии, за 

които  Централната  избирателна  комисия  реши,  че  ще  провеждат 

този експеримент по правилата, които би трябвало ние да изработим 

за  това  машинно  преброяване.  Защото  ако  за  следващите  избори 

законодателят  реши,  че  това  преброяване  ще  бъде  реално,  би 

следвало ние да сме провели експеримента как в деня на изборите, в 

момента, в който комисиите приключват работа, ще извършват това 

преброяване.  По  същия  начин  направихме  експеримента  с 

машинното гласуване, ако си спомняте. Това означаваше ли тогава, 

записът  беше  същия  в  закона,  че  ние  можехме  да  проведем 

експеримента с машинното гласуване след изборите на другия ден, 

за да бъде улеснен и избирателят, и секционните комисии?

От  данните,  които  имаме  тук,  изпратени  в  Централната 

избирателна  комисия  за  местата,  където  се  провежда  машинно 

преброяване,  имаме данни включително,  че  има  машини,  които в 

рамките на минута могат да преброят десетки и стотици бюлетини. 
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Да, възможно е да бъде и по-бавно, възможно е да има и засечки, но 

в крайна сметка затова е експеримент. 

И пак ще кажа – това, че резултатите няма да се отнесат към 

реалното преброяване, не означава, че ние можем да преценим и да 

видим  как  ще  сработи  това  преброяване,  ако  го  направим  след 

изборите, от една страна. От друга страна, категорично съм против 

след изборите да се разнасят чували с бюлетини, да се докарват в 

Централната избирателна комисия, да се отварят и да се брои. И, ако 

си  спомняте,  много  по-голяма  част  от  членовете  на  Централната 

избирателна  комисия  не  бяха  съгласни  да  се  прави  отваряне  на 

бюлетините, не да се карат в Централната избирателна комисия, ние 

да отидем в помещенията, в които се съхраняват тези бюлетини и 

чували, да ги отворим, за да извършим анализ на съдържанието на 

чувалите във връзка с недействителността на бюлетините.  И тези, 

които бяхме привърженици на този анализ, искахме това да се случи 

след  като  са  изтекли  всякакви  срокове  за  оспорване  на  изборни 

резултати, докато това, което се предлага тук, е да се разнасят едни 

чували  с  бюлетини  преди  изобщо  да  са  изтекли  сроковете  за 

оспорване на резултатите от президентските избори. А това също е 

възможно да се случи. 

Последно,  смятам,  че  законодателят  е  предвидил,  че  това 

преброяване  трябва  да  бъде  извършено  в  деня  на  изборите  от 

секционните  избирателни  комисии  и  ще  подкрепям  такова 

предложение. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Може ли да кажа нещо и след това – 

господин Христов. 

Извинявайте, аз няма да споря по принцип с изказването Ви в 

момента, ще го изразя после с гласуване, като се стигне до това, но 

никъде в § 11 не пише, че това преброяване… Пише съвсем други 

неща за секциите, да не правя сега литературно четене на параграфа, 

но не смятам така по този въпрос. 
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Заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  Мусорлиева,  пише,  че  при 

произвеждане на изборите се извършва експериментално машинно 

преброяване. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Точно така. 

РОСИЦА МАТЕВА: Кога могат да се преброят резултатите, 

освен тогава, когато се броят реално, за да влязат в протокола? 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Няма  защо  да  допълваме 

законодателя. Не е казано такова нещо. 

РОСИЦА МАТЕВА: Не допълваме законодателя. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз не искам да споря с  Вас,  само 

казвам, че не чета такова нещо в § 11. 

РОСИЦА МАТЕВА: Пише „при произвеждане на изборите“, 

не пише „след“. Аз казах, че смятам, че това преброяване трябва да 

се извърши от секционните избирателни комисии. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Христов, заповядайте. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  машинното  гласуване  с 

машинното преброяване няма нищо общо. За машинното гласуване 

се  иска  избирателят  да  гласува  с  машина.  Тоест,  ние  няма  да  го 

извикаме след изборите: ела да гласуваш втори път. Така че няма как 

да се сравняват. 

Машинното  преброяване  означава,  че  е  свършило 

преброяването.  Самото  машинно  гласуване  е  по  време  на 

гласуването.  Кога свършва преброяването? Някой да е  казал,  че с 

изборния  ден  приключва  преброяването?  Аз  затова  ви  поставям 

въпроса вие като юристи да определите дали е възможно да вземем 

чувалчетата  тук  или  не.  След  като  ние  даваме  разрешение  да  се 

отварят  помещенията,  защо  да  не  можем?  Излиза,  че  ние  сме 

комисия, която няма никакво значение. 
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По реда на постъпване на желанията 

за  изказване  са:  колегата  Ивков,  след  това  колегата  Сидерова, 

Матева, Бойкинова. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам дуплика. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Една кратка дуплика. 

Колега  Христов,  споменах  машинното  гласуване  като 

експеримент, който сме произвеждали в два вида избори преди да 

бъде реално въведено в Кодекса. Само в тази връзка го споменах –

аналогия на машинното преброяване като експеримент, който трябва 

да извършим в момента.

И пак ще кажа: смятам, че заетите в изборния процес, които 

извършват преброяването, са секционните избирателни комисии. И 

те следва да извършат и експеримента. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че в § 11 думата „при“ означава 

точно  „след“,  за  разлика  от  мнението  на  колегата  Матева  и 

тълкуването й, защото не може да се извърши преброяване преди 

хората да са спрели да гласуват. Също така, както не можеш да се 

качиш на рейса преди да е дошъл. (Оживление) 

Благодаря. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожа  Матева  –  има  право  на 

лично обяснение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Личното ми обяснение, колега Ивков, е, 

че  автобусът  като  дойде  ще  се  качат  всички,  но  тогава  ще  е 

приключило гласуването. Никога не съм казвала, че ще се преброява 

нещо  преди  да  е  приключило.  Секционните  комисии  обявяват 

резултат на база  на броенето.  И ако някой трябва да брои в тези 

избори – това са секционните комисии. И много по-голяма част от 

Централната избирателна комисия са привърженици на разбирането, 

или  поне  бяха  привърженици  на  разбирането,  че  Централната 
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избирателна  комисия  няма  право  да  преброява  и  да  установява 

резултат.  И  по  тази  причина  не  може  да  отваря  чували  и  да 

преглежда бюлетини, ако си спомняте. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Томов  и  след  това 

госпожа Сидерова и Бойкинова.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Уважаеми  колеги, аз  няма  да  взема 

отношение по юридическата страна на въпроса, но все пак да кажа, 

че също не виждам в § 11 да се съдържа изискване на законодателя 

секционните избирателни комисии да извършват този експеримент. 

Ще  кажа  обаче  нещо  по  същество.  Експериментът  би  се 

обезсмислил,  ако  се  проведе  от  секционни  избирателни  комисии, 

най-малко поради две причини. Първата причина е, че трябва да се 

закупят излишно голям брой машини, за да може всяка секционна 

комисия да прави машинно преброяване. 

РЕПЛИКА: Сега има под наем. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Или да се наемат.

Втората причина е свързана с нещо, което колежката Матева 

сама каза – машините работят бързо, целта е да ускорят процеса на 

преброяване,  освен  да  го  направят  точен.  Изобщо  не  би  било 

ефективно, ако някога законодателят в България реши да въвежда 

машинно  преброяване,  то  да  става  на  равнище  секции.  То  би 

следвало  да  се  извършва  по  начин,  по  който  много  по-голямо 

количество машини да бъдат обработвани от една машина. Така че, 

ако  обсъждаме  въпроса,  това  между  другото  е  другият  вариант, 

който  бях  предложил  на  самото  обсъждане,  да  го  направим 

непосредствено след приключването на изборния ден, по-добре би 

било поне да  не  бъде  по секции,  а  да  бъде  в  сграда,  където  има 

множество изборни помещения и където се образува все пак някаква 

комисия, която извършва преброяването за всички секции, които са 

в тази сграда. Това за мен е алтернативният вариант. 
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Вариантът  машина  във  всяка  секция  и  броенето  ръчно  и 

машинно от едни и същи хора ще опорочи експеримента и поради 

още  една  причина  –  много  е  вероятно  хората,  които  извършват 

преброяването,  трябва  да  го  извършват  ръчно  и  машинно,  да 

дублират резултатите, извършвайки само единия вид броене. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Първо, и аз имам реплика. Уважаеми колеги, аз много ви моля 

ние изобщо да не обсъждаме къде би следвало да се брои и какво би 

следвало  да  реши  законодателят  и  кое  би  било  целесъобразно, 

защото това е въпрос изцяло от компетентността на законодателя. И 

към настоящия момент законодателят не е казал и решил, че ще се 

брои  на  друго  място.  Не  е  казал.  Затова  моля  това  да  не 

коментираме. 

Затова обструкцията ми е да не обсъждаме в частта бъдещите 

действия на законодателя, да се концентрираме само и единствено 

върху онова, което ние сега ще направим като експеримент. Това е 

моята реплика към господин Томов. 

Реплика към господин Томов – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, въпреки призива на председателката, ще си позволя да 

коментирам това, което каза колегата Томов. Да, възможно е да се 

прецени  в  бъдеще,  ако  законодателят  реши  да  прави  реално 

преброяването, да бъде направено не в секционните комисии, а на 

някакво  друго  място,  но  ние  в  момента  сме  задължени  да 

организираме машинно преброяване като експеримент в рамките на 

разпоредбите на този кодекс и по начина, по който се гласува и брои 

при  действащите  норми.  А  те  предвиждат,  че  Централната 

избирателна комисия трябва да приеме правила, по които да бъде 

проведен този експеримент. И аз мисля, че работната група трябва 

да се съсредоточи върху това – да предложи проект за правила на 

Централната  избирателна  комисия  и  тогава  в  рамките  на 
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обсъждането  на  тези  правила  да  се   реши  как  ще  се  провежда 

експериментът. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това бяха две реплики. Има ли трета реплика към господин 

Томов? – Няма. 

Заповядайте за дуплика. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ще  бъда  съвсем  кратък.  Нали  точно 

затова  предложихме след  първото  обсъждане  да  изберем  един от 

двата варианта на провеждане на експеримента, защото правилата, 

по които може да бъде проведен експериментът в единия и в другия 

случай биха  се  различавали  доста.  Нека  вземем решение  относно 

това.  Ако   решението  бъде  да  го  правим  непосредствено  след 

изборите в изборните секции,  групата  ще уточни едни правила,  в 

другия случай  други. 

Затова ви моля в момента да вземем това решение и след това 

максимално бързо работната група ще предложи проект с правила. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

За изказване – госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  нещо  като  продължение  на 

последното изказване на колегата Матева и всичко,  казано от нея 

преди това. 

Първо, категорично съм против да се манипулират торбите с 

бюлетините  от  изборните  резултати.  (Реплики) Аз  не  знам  защо 

всички  викате,  когато  някой  има  различно  от  вашето  мнение. 

(Реплики от госпожа Мусорлиева.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля, изчакайте, госпожо 

Сидерова. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Тя има право да си изкаже мнението. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нищо, нека викат. Напоследък в тази 

комисия като си отворя устата викат срещу мен. Всеки има право на 
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становище. Както аз изслушах останалите, бъдете така добри да ме 

изслушате и мен. Започнах спокойно и нормално да говоря. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  правя  забележка 

към всички говорещи, отвъд този, на който е дадена думата. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Разпоредбите на Изборния кодекс са 

категорични:  след  установяване  на  изборния  резултат  в  секцията, 

бюлетините, с които е гласувано, бюлетините, с които не е гласувано 

и ред други книжа се слагат в торбата, която се запечатват. (Реплика 

от Иванка Грозева) Ваня, много те моля, аз не подвиквах, когато ти 

говориш. 

Разбира се, че ще се сложат, но ще се запечатат и не могат да 

бъдат отпечатани по никакъв начин, освен по наше решение, но и… 

(Реплики) Спрете, бе, хора! 

Преди да се оспорва резултатът и преди да мине евентуално 

решение, според мен не могат да се отварят торбите. 

И  ще  повторя  това,  което  каза  Матева.  Тук  си  дърпахте 

матросовките, че не трябва да се пипат чувалите при изтекла година 

и половина от изборите.

И сега по правната рамка, защото аз не съм математик, няма да 

се  занимавам с  манипулиране  на  срока,  за  който  машинно ще се 

броят  бюлетините,  защото  Вашето  изказване,  господин  Христов, 

беше чиста манипулация за часовете, които са необходими, когато 

става  дума  за  машинното…  (Реплики  от  Емануил  Христов) Ще 

имате право на личен отговор, искам да си кажа становището. 

Става дума за машинно преброяване, а не става дума тепърва 

за монтиране на машини, след като свърши изборния ден.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Реплика! 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Репликата  ще  е  като  си  свърша 

изказването. Имам право на мнение.  

Не може да се отварят торбите с изборните  резултати, мога да 

се съглася с такъв вариант, само след като изтекат всякакви срокове 
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за обжалване на резултатите и влязат в сила решения, ако изобщо 

има такива. Може и да няма жалби, никой не е казал, че ще има, но 

има  срокове  за  подаване  на  жалба.  Ако  има  жалба,  като  изтече 

съответния процес по контрола на изборните резултати, чак тогава 

може да се отварят. 

Доколкото  текстът  на  закона  казва  „при  произвеждане  на 

избори“ това значи вътре в процеса на произвеждане на изборите. 

Има си текстове, господин Христов, това са законодателни текстове, 

не е висша математика, от която аз нищо не разбирам, спряла съм в 

гимназията.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: А кога свършват изборите? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: При произвеждане на изборите – това 

значи, че машинното преброяване е част от процеса на изборите. 

Освен това и при нас са се получили материали и има машини 

за  преброяване,  които броят  в  момента  на  гласуването,  без  да  са 

нужни специални техники, без да са нужни специални производства. 

Пъха си гласоподавателя в машината хартиената бюлетина, оставя 

бюлетината  в  голяма  кутия,  която  отдолу  съхранява  хартиената 

бюлетина  и  едновременно  с  това  се  отчита  и  резултатът,  който 

остава  вътре  в  електронното  устройство.  И  както  при  нашето 

машинно гласуване,  резултатът  се  разпечатва  в  края  на  изборния 

ден. 

Експеримент след изборите не е експеримент. Ние можем да 

гледаме машини, можем да проучваме начини, можем да проучваме 

техники,  но не  ние да  правим този  експеримент.  И за  съжаление 

законодателят не ни е дал възможност, не е предвидил преброителни 

центрове,  не  е  предвидил  възможност  да  се  излиза  извън 

секционната избирателна комисия. 

И,  за  да  не  впрягаме  каруцата  пред  коня,  първо  трябва  да 

определим каква е методиката и начина на преброяване, тоест трябва 

да се запознаем с това, което имаме като информация, и после да 

41



решаваме. За мен е по-малко нарушение на закона, ако решим, че 

ням ада го правим сега, а ще тръгнем по тази пътека – да уточняваме 

методики, да си правим при нас експеримент (наш си), за да видим 

какво  да  определим  като  начин  на  машинно  преброяване  и  чак 

тогава да предложим машините на секциите.  Ако на законодателя 

междувременно не му хрумне нещо друго. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Има реплики към това изказване. 

Първата  реплика  беше  на  госпожа  Мусорлиева,  втората  на 

господин Христов, третата – на господин Ивков. 

Госпожа Мусорлиева има думата. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Може  би  имаше  много  мъдрост  в 

изказването  на  госпожа  Матева  и  в  изказването  на  госпожа 

Сидерова,  но  аз  лично  не  приемам  и  никога  не  съм  можела  да 

приема  предполагането  тук  на  думи  и  съответно  мисловни 

конструкции  от  сорта  на  манипулиране,  от  сорта  на  трябва,  при 

положение че всеки чете закона и т.н.  Бих репликирала в това да 

бъдем малко по-сдържани в мисловните си конструкции, защото по 

принцип всичко, използвано от който и да е говорящ, е в неговото 

съзнание. 

Бях свидетел на това, поне от моя страна, почти съм сигурна – 

от  страна  на  господин  Христов,  в  абсолютно  безпристрастното 

желание  да  оформим  някакво  предложение  за  правила  от 

Централната  избирателна  комисия  и  то  конкретно  за 

експерименталното преброяване. Първо, че е експеримент, второ, че 

е машинно преброяване, не гласуване, не нищо друго. И никога  с 

него поне не сме предполагали, докато говорехме, каквато и да било 

манипулация. Затова още веднъж моля никой от тук присъстващите 

да не предполага, че има такъв опит за такова нещо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Втора реплика – господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Репликата ми е за това, че изобщо не 

може  да  се  прави  сравнение  за  случай  от  преди  една  година,  че 

отказахме да отворим чувалчето и да преброим, защото това не беше 

вменено от законодателя. Никъде в Изборния кодекс не се искаше 

такъв  експеримент  –  преброяване  на  бюлетини  и  т.н.  Това  беше 

просто  едно  предложение,  дошло  отвън.  И  затова  не  може  да  се 

прави сравнение за нещо, което ни е вменено като задължение, че 

трябва да извършим този експеримент, с нещо, което хрумнало на 

някого в главата да го прави, независимо дали е добро или лошо. 

Така че аз смятам, че тук Централната избирателна комисия, 

след  като  има  право  да  разрешава  отваряне  на  помещение,  да  се 

вземат чувалчета и т.н., ако трябва да решим, че при пренасянето на 

чувалчета  е  необходимо  да  присъства  и  някой  от  секционната 

избирателна комисия – нямам нищо против да бъдат поканени. Ние 

говорим тук именно за  отварянето  и преброяването  пред огромен 

кръг при прозрачност, а не в едно помещение, в което не може да се 

съберат повече от десет души.

Да не говорим, че това, което госпожа Сидерова коментира и 

иска да стане, явно тя самата желае да провокира това преброяване, 

защото няма как да стане. 

Извинявайте,  но  ние  от  Централната  избирателна  комисия 

всеки ден сме тук, през нощта сме тук и на другия ден приемаме от 

сутринта рано, даже през нощта ще дойдат първите комисии. Кой ще 

ходи да се занимава с това преброяване?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо ще ходиш ти?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: А какво – ще го прави някой и ще ни 

даде  резултати,  които  ние  трябва  да  отчетем?  Това  пък  е  съвсем 

смешно, което говорите. Извинявайте. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  трета  реплика  – 

господин Ивков. 

След това ще имате право на дуплика, госпожо Сидерова. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Отново  моята  реплика  е  във  връзка  с 

тълкуването на текста. Аз не съм съгласен с това, че законодателят 

ни задължава при, видиш ли – не може след изборите да извършим 

преброяване, казано от колегата Сидерова. Винаги след изборите ще 

бъде, отново повтарям, доколкото с приключването на изборния ден 

приключват изборите. А ние преди приключването на изборния ден 

в нито един случай не можем да броим бюлетини – машинно или 

немашинно. Така че този спор най-сетне трябва да прекъсне. И аз не 

считам,  че  е  незаконосъобразно  предложението на  Комисията.  От 

гледна точка на целесъобразност няма да взимам отношение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Дуплика, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Хубаво  беше  репликата  на  колегата 

Мусорлиева да бъде изслушана и от останалите колеги, които след 

това ме репликираха и манипулираха моите думи, защото аз това, 

което колегата Христов отново си позволи да твърди по мой адрес, 

не съм го казвала. 

По  отношение  на  правното  тълкуване,  смятам,  че  мога  да 

тълкувам и всеки от нас може да тълкува закона – при произвеждане 

значи само едно – в процеса на изборите. А изборите, колега Ивков, 

не  приключват  с  изборния  ден,  а  с  обявяване  на  окончателните 

резултати  от  Централната  избирателна  комисия.  Ако  има 

обжалвания  на  изборните  резултати  –  с  обявяване  на  решението 

приключва  въпросът  за  изборните  резултати  и  за  произведените 

избори. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващото изказване е на 

госпожа Бойкинова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: От един час вдигам ръка. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  от  преди  това,  още  Мусорлиева 

като водеше, имах думата. 

44



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  записани  сте: 

госпожа Бойкинова,  госпожа  Нейкова,  госпожа Матева,  господин 

Чаушев. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  като  стана  въпрос  за 

тълкуване  и  каква  е  връзката  с  машинното  гласуване  и 

експерименталното преброяване, нека да видим разпоредбите. При 

машинното гласуване законодателят имаше концепция, тоест първо 

беше експеримент, след това имахме и задължително,  имахме по-

широка уредба. Тоест, целта на законодателят е била да се въведе в 

един момент това машинно гласуване, докато за експерименталното 

преброяване  е  само  едно  изречение  –  това  е  в  §  11,  че  при 

произвеждането  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  се 

извършва и край. Оттам нататък няма никаква уредба след това има 

ли законодателят да се въвежда задължително или не. 

Така че от тази гледна точка ние можем да сме спокойни, че 

няма толкова голямо значение този експеримент, колкото само да 

видим дали тези машини могат да преброяват. 

Другото, което си мисля – ако се направи това по време на 

броенето,  аз  така  си  го  представям  на  практика,  СИК  обявява 

резултатите, попълва протокола, купчинките са недействителни по 

партии, действителни по листи, всичко е опаковано, както по нашите 

Методически  указания  и  в  един  момент  всички  тези  бюлетини 

трябва  да  минат  през  машината,  за  да  се  извърши 

експерименталното. Отделно от това изборният ден е до 9-10 часа, 

докато всички гласуват. Просто ще отиде цяла вечер.

Считам, че  не е проблем този експеримент да го направим тук 

–  в  Централната  избирателна  комисия.  С  оглед  на  това,  че  няма 

последващи норми, които да регламентират, тоест след това да стане 

задължителен. Това е само едно изречение в § 11. Този експеримент 
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няма  никакви  последици,  той  е  едно  изречение,  няма  никаква 

уредба, нищо не води след себе си. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Реплики? 

Заповядайте за реплика, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  не  съм  съгласна  с 

изказването  на  колегата  Бойкинова  в  частта,  че  понеже  нямало 

уредба и видиш ли ние можем да правим едва ли не неща, които 

нямат нищо общо с Изборния кодекс, понеже нямало последващ… 

(Реплики от Мария Мусорлиева)

Може да не ме прекъсвате, колега Мусорлиева.  (Реплики от 

Мария Мусорлиева)

Не е манипулация. (Реплики)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз моля да не се 

говори извън микрофон.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: … че понеже няма уредба машинното 

преброяване може би не е от значение.  Така ли беше? 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма такова… 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Е, как? Тя казва, че го е казала! 

Още в началото председателката каза да не влизаме в коментар 

каква е била идеята на законодателя. Каквато ще да е била – текстът 

е такъв,  какъвто е.  Правилата трябва да ги определи Централната 

избирателна  комисия  и  аз  ще  подкрепя  мнението,  което  изразиха 

предходни колеги, че това трябва да бъде в рамките на разпоредбите 

на действащия Изборен кодекс.

Но  аз  искам  да  поставя  един  друг  въпрос,  на  който  досега 

никой не му обърна внимание. Нали проучваме как става машинното 

преброяване  в  други  държави?  Какъв  е  резултатът  от  това 

проучване?  Направихме  ли  анализ?  Видяхме  ли  колко  време  е 

необходимо, че казваме, че няма да се справят секционните комисии, 

щели да бъдат нужни пет, шест или колко часа? 

46



Например в Швейцария за един час броят 3 хиляди бюлетини. 

Ние знаем ли като събрахме информация от не знам колко държави, 

защото не знам от колко са дошли отговорите, а сме изпратили над 

15 запитвания, всъщност какъв е резултатът от това проучване и как 

го  правя  там,  където  го  правят.  И  дали  броят  на  друго  място, 

различно от секционните комисии? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Имах  реплика,  но  колегата  Бойкинова 

излезе,  така  че  ще  направя  процедурно  предложение  да  отложим 

изискването по този въпрос, да се събере отново работната група на 

база  на  това,  което   говорихме  в  момента,  да  направи  анализ  на 

проучването,  което  сме  направили,  на  информацията,  която  е 

изпратена  от  държавите.  Едновременно с  това  да  бъдат  изискани 

мотивите на вносителя на предложението за машинно преброяване, 

за  да  видим какви са  мотивите на  законодателя,  за  да  влезе  това 

машинно преброяване като задължение на Централната избирателна 

комисия  в  следващите  избори  и  тогава  вече  да  ни  внесат  отново 

предложения, за да вземем информирано решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  в  изказването  на  госпожа  Матева  имаше  две 

предложения.  Едното  предложение  е  по  процедура  за  отлагане, 

другото предложение е по същество. А по същество е да се изискат 

от  законодателя  мотивите  на  вносителя,  респективно  на 

законодателя. 

Колеги,  постъпи  процедурно  предложение.  Има  ли  други 

процедурни предложения? 

Заповядайте за процедура. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  предлагам  в  такъв  случай, 

защото очевидно, че в спора се оформят две гледни точки, които в 

момента няма как да водят позитивен диалог помежду си, работната 

47



група да се събере и да изготви достатъчно конкретни правила и за 

двата варианта,  единият от които се надявах комисията да избере 

днес, включително и това, което каза госпожа Матева – да се види 

какви  са  мотивите  на  вносителя.  Тоест,  да  може  да  има  развит 

вариант на реализация на експеримента, съответстващ и на едната, и 

на другата гледна точка, което според мен би облекчило комисията 

да вземе финално решение. 

Това е предложението ми. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

доуточнение по предложение. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  да  допълня  колегата  Томов,  че 

предложих  да  бъде  направен  анализ  и  на  информацията,  която 

получихме  за  машинното  преброяване  в  другите  държави  как  се 

реализира като време, като интензитет.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам това, да. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че  се 

допълниха двете предложения. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Колеги,  аз  предлагам  да  не  изпращаме 

никакво писмо да питаме за мотиви законодателя, защото ще станем 

много смешнички. Извинявайте, ама законодателят ясно е казал, че 

това се извършва по правила,  приети от Централната избирателна 

комисия. В тези правила ще се включи къде, как,  кои и какво ще 

броят.  Какво  друго  ще  се  включи?  Законодателят  ясно  е  изразил 

волята си да даде на ЦИК правомощието да определи реда за това. И 

не е интервенирал пряко, като ни посочи как да стане това. Казал е, 

че по наши правила. И ние не трябва да правим никакво запитване, 

според мен, а да си гласуваме предложения от групата вариант. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По процедурата. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  процедурното  предложение, 

което  направих  и  в  тази  връзка  и  предложението  да  се  изискат 

мотивите  на  законодателя,  беше  във  връзка  с  изказването  на 

колегата  Бойкинова,  която  каза,  че  законодателят,  след  като  е 

предвидил в едно изречение да се извърши този експеримент, не му 

отдава  никакво  значение  и  че  няма  никаква  идея  занапред  да  го 

въвежда  в  изборния  процес.  (Реплики) Много  моля,  както  Ви 

защитава  госпожа  Мусорлиева,  че  манипулираме…  (Реплики  от 

Мария Мусорлиева)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви! Госпожа 

Матева  има  да  довърши  изказване  по  направените  процедурни 

предложения. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Когато  в  Централната  избирателна 

комисия  се  изразяват  становища,  че  няма  значение  какво  е 

предвидил законодателят, ние не сме длъжни да го спазваме, защото 

е в едно изречение, аз смятам, че трябва да се прочетат мотивите на 

законодателя да приеме това решение и това съм предложила. Не да 

питаме  законодателя  какво  мисли за  в  бъдеще,  а  какво  е  мислил 

тогава. Това съм казала аз. 

Нека  да  не  се  вкарваме  в  обяснения,  ако  може,  а  да  се 

слушаме. Това съм предложила и колегата Томов го прие. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във връзка с така 

направените  предложения,  само  искам  да  ви  припомня,  че  на 

Заседание  на  Комисията  по  правни  въпроси  към  Народното 

събрание,  проведено на 1 юни 2016 г.  по повод на обсъждане на 

второ четене на последния Законопроект за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс – заседание,  на което присъствах с колеги от 

Централната  избирателна  комисия,  упълномощени  да  участват  в 

това  заседание  и  да  изразят  становище на  Комисията,  както и  да 

поставят  въпроси,  в  част  ІІ  от  упълномощаването  ми  аз  бях 

упълномощена  да  поискам  от  председателя  на  Правната  комисия 
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цялата информация, с която Правната комисия разполага и която е 

мотивирала предложението, респективно вземането на решението за 

произвеждане  на  експериментално  машинно  преброяване  при 

изборите за президент и вицепрезидент.  Съответно направих това, 

колеги, протоколирано е. 

В този смисъл аз считам, че  Правната комисия официално е 

адресирана  и  ви  информирам,  че  към  настоящия  момент  отговор 

няма. 

Колеги,  тъй  като  по  един-единствен  въпрос  от  така 

направените  предложения  има  спор,  затова  сега  ще  поставя  него 

отделно на гласуване. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако ще поставяте на отделно гласуване 

това да се изискват мотивите, аз го оттеглям. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  такъв  случай 

подлагам на гласуване отлагане на разискванията по този въпрос до 

момента, в който работната група, както и следва, извърши анализ и 

проучване  на  получените  отговори  от  централните  избирателни 

комисии или други органи на управление на избори с правомощия, 

сродни  на  Централната  избирателна  комисия  на  Република 

България, относно машинното преброяване, които получихме, като 

заедно  с  това  изготви  и  правила,  както  ни  е  вменил  §  11  от 

Преходните  и  заключителни  разпоредби,  за  експерименталното 

машинно преброяване. 

Колеги, това е отлагането до този момент, което аз ще помоля 

да стане в кратки срокове, ако вземем това решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова); 
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против – 4 (Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Емануил Христов,  

Ивайло Ивков). 

Благодаря, прие се това предложение. 

Първа за отрицателен вот – госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласувах отрицателно против това 

предложение по следните причини. 

Може би трябва да се даде наистина срок на работната група 

малко по-подробно и по-аргументирано да се изкаже, независимо че 

се видяха противни аргументи и не е необходимо да се дава повече 

време,  защото  двете  предложения,  двете  становища  са  ясни  –  на 

предложителите и на тези, които са против. Просто съм против това, 

че  както  съм  казала  многократно,  България  е  със  сериозни 

демократични принципи във връзка с изборното законодателство, за 

мен тя се нарежда по демократичност на избирателните процеси на 

едно  от  първите  места  в  света,  не  просто  в  Европа,  а  в  света. 

Изключително против съм да питаме за пореден път този и онзи как 

процедирал, при положение че има различна държавност, различно 

държавно управление, различен държавен строй, въобще различно 

развитие на държавите, а това не прави опит, а прави разтакаване по 

една  проста  процедура,  отразена  в  §  11,  както  казаха 

преждеговоривши колеги, в едно изречение, че ЦИК просто трябва 

да  направи  едни  правила  без  да  се  страхува,  без  да  пита,  без 

непрекъснато да търси конспирации и манипулации, а просто да ги 

изработи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Аз  гласувах  против  по  много  по-

простички  подбуди.  Гласувах  против,  защото  нищо  не  налага 

отлагането  на  решаване  на  този  въпрос,  още  повече  че  днес 

Централната  избирателна  комисия  е  в  един  доста  широк  състав, 
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макар и да е съботен ден, и можеше да се вземе едно решение, което 

да ни даде възможност да продължим работата по този въпрос. 

От друга страна, предложенията, които се срещнаха, противни 

на ръководителя на групата, не срещат абсолютно никаква законова 

основа и дори не чух разумни аргументи, за да не се направи така, 

както предлага групата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  изтече  крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация  или  за  допускане  за  участие  в  частичните  избори, 

насрочени за 2 октомври 2016 г. 

Във връзка с това и като последна точка от дневния ред ще ви 

предложа  извършване  на  определени  действия  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия,  свързани  със  съответните 

срокове. 

Сега,  колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  от  дневния 

ред:

9.  Доклад  във  връзка  с  предстоящия  семинар  с 

Националното сдружение на общините в България. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, както ви докладвах в заседанието на 24 август 2016 г., 

изпратена ни е предварителна програма от Националното сдружение 

на общините за семинара, който подготвяме съвместно с тях, и ще 

бъде проведен на 9 и 10 септември в гр. Пловдив. Тогава ви помолих 

да се запознаете с програмата. 

Колеги, вх. № ПВР-00-15 и се намира във вътрешната мрежа 

от 23 август в папка с моите инициали. 

Виждате,  че са предвидени няколко работни сесии.  Първият 

ден са три. 
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Първата  работна  сесия  е:  „Представяне  на  последните 

изменения  в  Изборния  кодекс  и  отражението  им  върху 

организационно-техническата  подготовка  по  произвеждане  на 

президентските  избори  и  национален  референдум“.  Тук 

Националното  сдружение  на  общините  предлага  да  бъде  само  с 

участието на представители на Централната избирателна комисия. 

Втората  работна  сесия  е  предвидена  като  наименование: 

„Задължения, права и отговорности на общинската администрация, 

обсъждане  на  хронограма,  Методически  указания,  разяснителна 

кампания,  избирателни  списъци,  избирателни  секции,  подвижни 

избирателни  урни,  изборни  помещения“,  като  е  предвидено 

участието на представители на ЦИК и на ГД ГРАО, които вече са 

поканени. 

Третата работна сесия в този ден – в петък, е предвидена като: 

„Задължения,  права и отговорности…“, всъщност продължение на 

втората,  като  да  се  обсъжда  логистиката  и  организацията  на 

предизборния ден и изборния ден – проблеми и възможни решения, 

комуникации  с  РИК  и  СИК  и  разпределение  на  средствата  за 

организационно-техническа подготовка по изборни райони. Отново 

с  участието  на  представители  на  ЦИК и  на  Министерския  съвет, 

предполагам по разпределението на средствата. Те вече са поканени. 

Във втория ден са предвидени две работни сесии. 

Едната  е:  „Специфика  на  организационно-техническата 

подготовка  при  произвеждане  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  и  национален  референдум.  Календарен  план  на 

общинската организация“. 

И  втората  работна  сесия  е:  „Какво  остава  да  се  свърши до 

предстоящите избори“. 

Това  е  предложението  на  Националното  сдружение  на 

общините. Чакам да ми кажете дали имаме някакви предложения за 

допълване или за изменение на тази програма, или в рамките на тази 
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програма  смятаме,  че  и  ние  можем  да  запознаем  секретарите  на 

общините и изобщо представителите на техническите екипи, заети с 

изборите, с това, което предстои във връзка с изборите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. 

Колеги, имате думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, на 28 юли 2016 г. сме изпратили 

писмо  на  Националното  сдружение  на  общините  в  отговор  на 

тяхното предложение семинарът да бъде проведен в Пловдив на 9 и 

10 септември. Ако си спомняте, ние широко го обсъждахме. Тогава 

всъщност  обсъждахме  и  предложението  да  бъдат  два  семинара, 

разпределени  на  Северна  и  Южна  България,  или  на  Източна  и 

Западна. В крайна сметка се обединихме, че е по-добре да бъде един 

с оглед заетостта на Централната избирателна комисия. И, както ви 

казах,  на  28  юли  сме  го  потвърдили.  Мисля,  че  тепърва  да 

обсъждаме защо е в Пловдив и защо е на 9 и 10 септември няма 

смисъл. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Матева, ако всичко, което се 

говореше извън микрофон, беше поставено на микрофон, то може би 

Централната  избирателна  комисия  нямаше  да  има  практика  да 

обсъжда оперативно извън микрофон. 

Понеже  аз  зададох  въпроса,  а  Вие  ми  отговорихте  на 

микрофон,  аз  не  съм  предложила  да  обсъждаме  дали  въобще  ще 

бъде на 9 и на 10 септември и дали да бъде в Пловдив. Просто за 

тези, които ни гледат, и за протокола, и с оглед прозрачността на 

Централната  избирателна  комисия  това,  което  попитах  извън 

микрофон,  беше  колко  човека  е  предвидено  от  Централната 

избирателна  комисия  да  присъстват  на  този  семинар,  защото  ние 

имаме краен срок по хронограма. Това ми беше въпросът, а не да 
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обсъждаме дали да  бъде  на 9,  на 10 септември и дали да  бъде в 

Пловдив,  защото  аз  съм  присъствала  на  заседанието,  на  което 

решихме да вземем участие в този семинар. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, не виждам предложения. За мен това означава, че ние 

приемаме програмата така, както са ни я представили. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева и Румен Цачев);  против – 3  (Емануил Христов, Йорданка  

Ганчева и Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Кратък отрицателен вот. 

Колеги, на 28-и, първо, и на национален референдум не сме 

знаели, а хронограмата едва ли е била подготвена и не сме знаели за 

сроковете.  Обсъждания,  свързани  с  участие  на  семинари  на 

Централната  избирателна  комисия  по  отношение  на 

организационно-техническата  подготовка  винаги  е  стоял  като 

въпрос. 

Аз  лично  съм против  в  рамките  на  интензивната  работа  на 

Централната  избирателна  комисия  Комисията  да  се  лишава  от 

определен  брой  колеги,  които  да  присъстват  на  семинари,  още 

повече,  че  доколкото  разбирам,  ще  присъстват  една  трета  от 

секретарите  на  общини.  Ние  ще  проведем  среща  с  областните 

управители,  които  ще  организират  и  координират  цялостната 

организационно-техническа подготовка по подготовката на изборите 

за президент и вицепрезидент и на национален референдум. 

Считам,  че  такива  участия  и  в  помощ,  и  в  полза  на 

техническите  екипи следва  при  организирането  да  се  съобразяват 

със сроковете и местоположението на съответните мероприятия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

10. Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви две писма: едно 

от  Столична  община  и  от  областния  управител  на  област  София. 

Писмо  с  вх.  № ПВР-07-2  от  23  август  е  от  Столична  община  за 

определяне на технически екипи в общинската администрация. И с 

вх.  № ПВВР-06-1  от  24  август  2015  г.  със  заповед  на  областния 

управител  на  гр.  София  също  е  назначен  технически  екип  за 

организационно-техническата подготовка. 

За сведение. 

Докладвам ви за сведение писмо от главния счетоводител на 

Народното  събрание  с  вх.  №  ЦИК-02-43  от  24  август  2016  г. 

Изпращат  ни  оправдателни  счетоводни  документи  за  разходи, 

извършени  за  сметка  на  Централната  избирателна  комисия, 

съобразно със споразумението, което имаме подписано с Народното 

събрание за м. юли. 

За  сведение  на  Централната  избирателна  комисия  и  за 

предоставяне на финансовия отдел за процедиране. 

Докладвам ви писма, които са обобщени от администрацията, 

може би няма смисъл да ви губя времето с изчитане на входящите 

номера, от общински администрации във връзка с произвеждане на 

новите и частични избори. Предоставиха ни информация за броя на 

избирателите,  образуваните  секции.  Има  писмо,  към  което  са 

приложили решение за определяне на броя на мандатите.  От една 

община  имаме  информация  и  за  част  ІІ  на  граждани  на  други 

държави –  членки на  Европейския  съюз,  имаме  за  определяне  на 

мандати от Общинската избирателна комисия Руженци. А от община 

Тунджа имаме справка и по отношение на осигуряването на условия 

за дейността на Общинската избирателна комисия Тунджа. 
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От Руженци и от Балчик изрично са ни поставили и въпрос, 

свързан с организацията по производство и отпечатване на изборни 

книжа. В тази връзка знаете, че при нас също постъпват и телефонни 

запитвания, а по време на срещата с представители на печатницата 

на  БНБ те  ни уведомиха,  че  от  някои общини вече  са  постъпили 

запитвания,  включително  те  са  подали  и  оферти  във  връзка  с 

отпечатването на бюлетините.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  изпратим  писмо,  тъй  като 

уточнихме на тази среща с печатницата в оперативен порядък,  че 

лицата за контакт са същите, които печатницата определи за новите 

и частични през м. март и през м. юни, да изпратим писмо до всички 

общини с копие до ОИК, на територията, на които ще се произведат 

нови  и  частични  избори  на  2  октомври  с  посочване  на  лица, 

телефони  за  контакт,  включително  и  електронен  адрес  от 

печатницата  на  БНБ,  за  да  могат  да  направят  съответното  писмо 

заявка, да получат оферта и да се върви към сключване на договори. 

Писмото е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали – 

проект 7864. Моля за одобрение да се изпрати това писмо до всички 

общини с частични и нови избори, насрочени за 2 октомври. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, който е съгласен с 

последното писмо, моля да гласува. 

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Емануил  Христов, 

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Севинч  Солакова); 

против – няма.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  ще  Ви  помоля  да  изпратим 

писмо и до общините с частични избори – писмо, което изпратихме 

до общините за новите избори. Вчера не успяхме да го гласуваме, но 

мисля,  че  трябва  да  обърнем  внимание  на  задължението  на 
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кметовете,  както  обичайно  при  частични  и  нови  избори,  за 

осигуряване  на  условия,  на  задължението  им  по  съставянето  на 

избирателните  списъци,  предоставянето  на  информация  на 

Централната  избирателна  комисия,  тъй  като  пък  ние  имаме 

задължение да публикуваме на страницата информация за секциите 

и броя на избирателите по секции. 

Това е проект № 7847. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мнения, въпроси? 

Който е съгласен с това писмо, което винаги изпращаме във 

връзка с частични избори, моля да гласува. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев, Емануил Христов,  Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев,); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам, във връзка с 

архивиране на кореспонденция в електронната поща на Централната 

избирателна  комисия  –  два  ДВД  диска  с  данни  за  съобщения  в 

пощенска кутия  cik@cik.bg до 20 март 2014 г. включително. Двата 

диска са предоставени на директора на дирекция „Администрация“ 

госпожа Манолова. Тя е подписала приемо-предавателния протокол. 

Той е публикуван във вътрешната мрежа. Разбира се, протоколът е 

подписан  и  от  представител  на  „Информационно  обслужване“. 

Съхраняват се при директора на дирекцията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, връщаме се на 

5. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Има думата господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ МИ-06-759 от 25 август 2016 г.  от кмета на община Ловеч във 
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връзка с действия по архивиране книжата от произведените местни 

избори през 2011 г. 

За  съжаление  към  това  писмо  не  е  представена  цялата 

информация,  която би следвало,  съгласно наше Решение № 3108-

ПВР/МИ от 8 март 2016 г., а именно предоставяне на един протокол 

във връзка с действията с преместване на президентските книжа от 

същата  година,  които  са  произведени,  който  не  съдържа 

минималното необходимо съдържание по закон. Предоставена ни е 

само  информация  относно  акта  за  унищожаване  на  ценните 

документи с изтекъл срок на съхранение, но няма никакви данни за 

извършената  експертиза,  съответно  за  определяне  кои  са  ценните 

книжа  и  предаването  им  на  Държавна  агенция  „Архиви“,  поради 

което би  трябвало във вчерашно заседание, в папка ВП да намерите 

писмо, с което аз предлагам да уведомим кмета на община Ловеч за 

минимално необходимото съдържание на протокола, когато съставят 

протокол при разпечатване на запечатано помещение, съответно да 

изискаме  да  ни  бъде  предоставена  информацията  за  резултата  от 

експертизата  на  Експертната  комисия  относно  ценността  на 

документите и  предаването  им за  постоянно съхранение на  отдел 

„Държавен архив“ гр. Ловеч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

Румен Цачев,); против – няма. 

Колеги, продължаваме с 
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10. Доклади по писма.

Следващ докладчик е госпожа  Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

към  ПВР-04-01-4  от  22  август  2016  г.,  което  всъщност  ми  е 

изпратено  от  Министерството  на  външните  работи  на  Република 

България в отговор на наше писмо, което изпратихме във връзка с 

организацията на гласуването извън страната, а именно: информация 

на  основание  чл.  21  от  Изборния  кодекс  получените  отговори от 

приемащи  държави  за  произвеждането  на  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  разкриването  на  избирателни 

секции, и второ, информация за държавите,  в които не се изисква 

информация  по  т.  1.  За  наше  улеснение  е  изготвена  и  обобщена 

приложена таблица по двете точки, които се съдържат в писмото, и 

по  които  е  предоставена  информацията.  Цялата  информация  е 

качена в  папка с моите инициали във вчерашно заседание. 

Предлагам  го  сега  за  сведение  и  запознаване.  И  предлагам, 

съгласувано е с председателя на Комисията, в понеделник в 10,00 ч. 

да се проведе оперативна работна среща на Работна група 1.10 – за 

гласуването извън страната. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, работна среща на 

Работна  група  1.10  относно  гласуването  извън  страната  в 

понеделник в 10,00 ч. Считайте се за уведомени. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-07-99 от 16 август, ведно с превод от 18 август 2016 г. Трябва 

да е качено писмото вероятно във вътрешната мрежа на 16 август, а 

преводът – на 18 август.  Това е  писмо от заместник-секретаря на 

Избирателна комисия на Индия. Приложено са ни изпратили писмо-

покана от главния секретар на изборите на Индия до председателя 

относно  Международната  конференция  за  обучение  на 

гласоподавателите за приобщаващо информирано и етично участие, 

която ще се проведе в Ню Делхи от 19 до 31 октомври 2016 г.
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С оглед предстоящите избори и референдум ви предлагам да 

приемем тази покана за  сведение  и  да  преценим –  ако създаваме 

практика  с  оглед  добро  международно  сътрудничество,  да 

отговорим с едно писмо, с което благодарим за поканата. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Позволявам  си  в 

продължение на Вашето изказване  – колеги,  вече  сме установили 

практика  за  благодарствени  писма  за  поканата.  Ще  изпратим 

благодарствено писмо. 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви,  забравих  одеве, 

когато гледахме писмото от Националното сдружение на общините, 

още едно писмо, което са изпратили с вх. № ПВР-00-23 от 25 август 

2016 г. То е с въпрос, който е зададен от член на Организационно-

техническия екип по подготовката на изборите от община Дулово. 

Качено е във вътрешната мрежа на 25 август 2016 г. 

Аз  ви  предлагам  в  момента  да  бъде  за  сведение  и 

междувременно ако пристигнат междувременно такива въпроси, ще 

ни  бъдат  изпращани,  да  направим  преди  заминаването  колегите, 

които  ще  пътуват,  едно  обобщение  на  въпросите,  съответно 

отговорите, които следва да даде Централната избирателна комисия 

и да бъдат запознати колегите, които ще  пътуват. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. 

Колеги, възражения? – Не виждам. 

Към този момент е за сведение. 

За госпожа Сидерова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-15-956 от 24 август 2016 г. от Общинска избирателна комисия в 

Столична община, с което ни изпращат тяхно Решение № 1350-МИ 

от  16  август  2016  г.,  с  което  са  прекратени  предсрочно 
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пълномощията  на  кмета  на  район  „Младост“.  Колегите  сочат,  че 

решението не е обжалвано чрез ОИК в срока по чл. 459. 

Докладвам ви го за сведение. 

С вх. № МИ-06-758 от 25 август 2016 г. е постъпило писмо от 

кмета  на  район  „Връбница“,  с  което  ни  изпращат  два  броя 

констативни протоколи за разпечатване  на помещение,  в  което се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  произведените  местни 

избори  през  2011  г.,  копие  на  заповед  на  кмета  на  района  от 

12 август 2016 г. за определяне на длъжностни лица за отпечатване 

на  помещения,  копие  от  акт  за  унищожаване  и  писмо  от  отдел 

„Държавен архив“, както и копие от приемо-предавателен протокол 

за предаване за унищожаване на цитираните в акта изборни книжа и 

материали. 

Следващото  писмо,  което  ви  докладвам за  сведение  –  с  вх. 

№ МИ-06-740 от 24 август 2016 г. Писмото е от кмета на община 

Поморие, което е във връзка с постъпило писмо от ЦИК от юни 2016 

г.  за  извършена  проверка,  от  която  е  установено,  че  съгласно 

Решение № 2613 от 15 октомври 2015 г. на 25 октомври 2015 г. в 

19,00 ч. е отворено помещение, в което са се съхранявали изборни 

книжа и материали от предходни избори и е съставен протокол за 

удостоверяване  целостта  на  хартиените  лепенки,  с  което  е  било 

запечатано  помещението.  С  писмо  с  изходящ  номер  от  2016  г., 

приложено  към  тази  кореспонденция,  е  изпратен  акт  за 

унищожаване на неценни документи с изтекъл срок за съхранение от 

проведените местни избори за общински избори и кметове в община 

Поморие на 23 октомври 2011 г. до отдел „Държавен архив“. Към 

писмото са приложени протоколът за отваряне,  копие от писмото, 

което посочих и копието до отдел „Държавен архив“ гр. Бургас. 

Докладвам ви го за сведение. 

С вх. № МИ-06-763 от 26 август 2016 г. е изпратено писмо от 

кмета на община Руен в изпълнение на Решение № 3091-ПВР/МИ от 
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23 февруари 2016 г. на ЦИК. В изпълнение на това наше решение ни 

изпращат комплект документи, свързани с отваряне на запечатаното 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените местни избори през 2011 и 2015 г. и прилагат заповед 

на кмета за определяне на длъжностни лица, протокол за отваряне на 

помещението  от  1  август,  протокол  на  експертна  комисия  от  8 

август,  приемо-предавателен  протокол на  документи за  постоянно 

запазване  в  „Държавен  архив“  –  Бургас,  акт  за  унищожаване  на 

неценни документи, писмо от „Държавен архив“ Бургас за съгласие 

за унищожаване на документите и протокол за унищожаване от 19 

август 2016 г. 

Следващото писмо, което е на доклад на колегата Сидерова – с 

вх.  №  МИ-22-39  от  23  август  2016  г.  по  електронната  поща  на 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  запитване  от 

господин  Радослав  Хайтов,  с  което  се  интересува  къде  може  да 

намери  информация  за  изборите  миналата  година  за  общински 

съветници  за  Столичен  общински  съвет.  Интересува  го  24  район 

„Оборище“. 

Подготвеният отговор, който да бъде изпратен по имейл е, че 

„Въз  основа  на  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия от съответната дата Ви уведомяваме, че интересуващата ВИ 

информация относно изборите за общински съветници и за кметове, 

произведени на 25 октомври 2015 г. можете да намерите на интернет 

страницата  на  СИК в секция  „Местни избори 2015“,  в  която  има 

раздел  „Резултати“,  в  който  можете  да  откриете  резултатите  по 

общини и по видове избори, включително сканираните протоколи за 

двата тура“.

Това са докладите на колегата Сидерова. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, по този отговор имате ли коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване, колеги. 
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Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев,); против – няма. 

Продължете и с Вашите доклади, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-00-22 от 25 август 2016 г., постъпило на електронната поща на 

Централната избирателна комисия. Писмото е във вътрешна мрежа – 

заседание  от  26  август  в  папка  с  моите  инициали.  Писмото  е  от 

посланик Миглена Плугчиева и е относно посещение на президента 

на  Кантоналния  парламент  на  Берн  и  генералния  секретар  на 

Кантоналния парламент в периода 2-4 октомври 2016 г. 

Госпожа Плугчиева се обръща към Централната избирателна 

комисия  по  повод  посещението  на  президента  на  Кантоналния 

парламент и генералния секретар от 2 до 4 октомври. Посещението е 

организирано от друга институция по темата „Пряка демокрация“, 

но  в  тази  връзка  биха  се  радвали  да  посетят  Централната 

избирателна комисия, да се срещнат с Вас, госпожо председател и с 

членовете на ЦИК, като това би било чудесен повод и за обмяна на 

допълнителна информация във връзка с въпросите, които отправихте 

и на които господин Трес и неговите сътрудници отговориха. 

Като  възможност се  предлага  такава  среща да  се  проведе  в 

понеделник, 3 октомври 2016 г. И посочват лице за контакт. 

Колеги,  ние  наистина  сме  получили  информацията  от 

Швейцария  в  отговор  на  нашето  запитване  относно  машинното 

преброяване. Преводът на писмото е в папката на колегата Томов от 

17 август, вероятно сте се запознали с него. 

Аз ви предлагам да приемем провеждането на такава среща на 

3  октомври,  независимо че  може би дотогава  би трябвало да  сме 
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приели правилата  за  машинното  преброяване.  При всички случаи 

считам, че тя би била полезна за Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев,); против – няма. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  в  тази  връзка  ви  предлагам  да 

върнем отговор на госпожа Плугчиева. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо  Нейкова,  току-

що гласувахме приемането на поканата. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Ако  ми  позволите  да  подготвим 

отговор и да го изпратим своевременно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Със съответния превод. 

Имате ли още доклади? Продължете. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  С  писмо  с  вх.  №  ПВР-22-12  от  25 

август  2016  г.  по  електронната  поща  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило писмо от господин Христо Нихризов, в което 

поставя  няколко  въпроса,  свързани  с  възможността  кандидати  за 

президент  и  вицепрезидент  да  бъдат  издигани  от  инициативни 

комитети. Искат становище на Централната избирателна комисия. 

Колеги,  аз  ви  предлагам  отговор  на  това  запитване  да  се 

прецени  дали  трябва  да  се  изпраща,  след  като  се  приеме 

принципното  решение  за  регистрацията  на  кандидатите  по 

предложение  на  инициативни  комитети  и  въобще  решенията, 

свързани  с   регистрация  на  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети,т  защото  повечето  въпроси  са  свързани  с  това,  което 

вероятно  ще  бъде  уредено  в  тези   решения.  А  последните  два 
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въпроса са свързани с финансирането на кампанията, за което също 

вероятно ще имаме принципно решение, така че може би няма да се 

налага  отделно  да  се  отговаря,  а  да  се  насочи  запитващия  към 

съответното принципно решение. Малко да отложим отговора. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо  Нейкова,  като  се  съгласявам  със  съдържанието  на 

Вашето  изказване  бих  Ви  предложила  да  отговорим  в  момента 

кратко: „Уважаеми господин Нихризов, във връзка с поставените от 

Вас  въпроси  Централната  избирателна  комисия  ще  излезе  с 

принципни решения, за което ще Ви уведомим“. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,   Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  

Румен Цачев); против – няма. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, и последното писмо, което ще 

докладвам,  е  с  вх.  №  НР-22-1  от  25  август  2015  г.  Писмото  е 

постъпило  по  електронната  поща  от  господин  Николай  Тодоров, 

който  е  слушал  дебата  на  ЦИК  за  медийната  кампания  за 

предстоящите  избори.  Има  идея,  че  биха  могли  да  се  изработят 

аудиоклипове, които да се пускат по уредбите на хипермаркетите, 

летищата, гарите с работещи аудиосистеми и автогарите с работещи 

аудиосистеми. Не може да помогне по никакъв начин с реализацията 

на тази идея, понеже работи в друга сфера. 

Колеги,  предлагам  ви  да  оставим  писмото  за  сведение,  тъй 

като  Централната  избирателна  комисия  има  концепция,  която 

следва. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз ще бъда кратък, понеже имам само 

едно писмо и половина. 

Колеги,  получили  сме  по  електронната  поща  писмо  от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Долни  Дъбник,  с  молба  за 

съдействие пред „Информационно обслужване“ да получат парола и 

потребителско  име  към  сайта  си,  за  да  могат  да  публикуват 

съобщенията  си,  тъй като тези,  които те имали, явно от местните 

избори,  които  са  въвеждали,  пише,  че  са  невалидни.  Тъй  като 

председателят  и  секретарят  са  си  дали  актуалните  телефони, 

позволих  си  веднага  да   позвъня  на  телефона  и  да  говоря  с 

председателката и да обясня какъв е редът, ако има проблем да се 

обадят.  Това  беше  преди  два  дни,  досега  не  се  е  обадила,  явно 

проблемът е решен. 

Това го коментирам само за сведение. 

Другото  писмо,  може  би  госпожа  Сидерова  ще  подготви 

отговора,  ако  още  не  го  е  подготвила,  е  от  кмета  на  община 

Главиница, където предстои на 2 октомври да има частични избори. 

Той  моли  председателя  на  Централната  избирателна  комисия  във 

връзка с частичните избори да му бъде изпратен последен вариант 

на Изборния кодекс, както и Методически указания за провеждането 

им.  Писмото  е  резолирано  до  госпожа  Сидерова  с  копие  до  мен, 

може би е подготвила писмото. 

Давам го засега само за сведение. 

Бих  могъл  да  му  звънна  по  телефона  да  му  кажа  поне  за 

Изборния кодекс, че го има на нашия сайт и оттам може да го вземе. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. 

Следващ докладчик по писма е господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Отговаря на писмо с вх. № МИ-04-02-157 

от  25  август  2016  г.  от  Министерството  на  вътрешните  работи, 

Районно  управление  –  Разлог.  В  моята  папка  от  вчера  го  има 
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отговора.  Искани са  оригинал на избирателен списък.  Стандартно 

писмо, че не се намира в ЦИК и указание към кого да се обърнат. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Моля, гласувайте. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,   Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев,); против – няма. 

Продължаваме със следваща точка. 

11. Доклади по постановления на прокуратури. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, поставям на вниманието ви девет 

броя постановления с вх.  № МИ-09-748, вх.  № МИ-09-751, вх.  № 

МИ-09-753, вх. № МИ-09-754, вх. № МИ-09-746, вх. № МИ-09-764, 

вх. № МИ-09-763, вх. № МИ-09-766 и вх. № МИ-09-654. Можете да 

ги намерите в ЦИК 2014, МИ 2015, постановления и папка МИ 4. 

Тези са, които не са минали. На ваше разположение са, в случай че 

желаете да предприемаме други действия. 

Този  път  прегледах  всичките  постановления  и  прави 

впечатление,  че  в  общи  линии  считат,  че  няма  извършено 

престъпление,  макар  и  да  е  налице  нарушение,  като  много  често 

срещани тук са, два или три пъти бяха тези случаи, в които лицата са 

надписвани по настоящ адрес.

Единият специално е лице, което е казало, че си знае правата, 

защото  бил  председател  на  комисия  и  поискал  да  го  впишат  по 

настоящ адрес,  но  след  срока  за  това.  Прокуратурата  правилно  е 

преценила,  че  не  е  имал  право  да  гласува  по  настоящ  адрес,  но 
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твърди, че некомпетентността е на самата комисия и поради липса 

на вина… 

Аз предлагам такива лица да ги имаме предвид като пак ни ги 

предлагат за членове на комисия, защото да отидеш да парадираш 

със  знанията  си  като  бивш  член  на  комисия  и  да  извършиш 

закононарушение,  ако не  престъпление,  и  отново след това  да  си 

член, че и председател на Комисия някак си не ми се струва редно. 

Мож еби трябва да помислим по въпроса. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. 

По следващата точка: 

12. Разни. 

Колеги, позволете ми няколко доклада. 

На първо място,  в  папка за  днешно заседание е  публикуван 

проект на писмо № 7872. Колеги, това е писмо, което да изпратим до 

общинските  избирателни  комисии,  в  които  ще  се  произведат 

частични избори за кметове на общини и за кметове на  кметства на 

2  октомври  2016  г.  с  копие  до  изпълнителния  директор  на 

„Информационно  обслужване“ АД.  Колеги,  с  това  писмо  и  на 

основание чл. 138, т. 1 и чл. 146, т. 1 от Изборния кодекс изпращаме 

на  тези  общински избирателни  комисии списък  на  допуснатите  в 

Централната избирателна комисия за участие в цитираните вече от 

мен  частични  избори,  партии  и  коалиции,  като  с  това  писмо 

обръщаме  и  внимание,  че  списъкът  съдържа  наименованията  на 

партиите и коалициите за отпечатване върху бюлетината. 

Отново с № П-7872 е и самия списък на регистрираните в ЦИК 

партии и коалиции. 

Колеги, предлагам да изпратим това писмо ведно със списъка. 

Режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,   Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  
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Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  

Румен Цачев); против – няма. 

Колеги, във връзка с изтичане на срока на споразумението ни с 

Народното  събрание,  във  вътрешната  мрежа,  папка  за  вчерашно 

заседание,  ви  предлагам  проект  на  писмо  до  председателя  на 

Народното събрание, в което с оглед обезпечаване на условията на 

работа на Централната избирателна комисия да предложим срокът 

на  споразумението  между  ЦИК  и  Народното  събрание да  бъде 

удължен. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,   Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  

Румен Цачев); против – няма.

Колеги,  във  връзка  с  предходно  протоколно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  в  моя  папка  от  вчерашно 

заседание  има  подпапка  „Описи  решения  ПВР,  НР,  НИ  и  ЧИ“. 

Възложих на юрисконсултите да изпишат решенията и по-специално 

принципните  решения  за  публикуване  на  интернет  страницата  на 

Централната избирателна комисия в съответните рубрики.  Молбата 

ми е в понеделник до края на работния ден да ги прегледате и ако 

имате  предложения  за  допълнения,  или  пък  някои  от  тях  да 

отпаднат, да ги направите при юрисконсултите, за да можем ние да 

актуализираме, да сме сигурни, че това е списъкът до този момент и 

да го публикуваме в тези рубрики.  

Колеги, продължавам със следващия си доклад. 

Бих  искала  да  ви  информирам,  че  юрисконсултите  ни 

осъществиха контакт с лица от администрацията на  Министерския 

съвет по  повод  подготовката  на  обществените  поръчки  на 

Централната избирателна комисия. 
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Също  така  бих  искала  да  ви  докладвам  за  сведение 

информация, получена от директора на дирекция „Администрация“. 

Директорът  на  дирекция  „Администрация“  се  свърза  с 

Министерството на финансите по повод наше писмо за определяне 

на служител от  Министерството на финансите, който да участва в 

конкурсната  комисия  за  финансов  контрольор.  Ние  изпратихме 

писмо,  ако  си  спомняте,  и  беше  наложително  да  направим  тази 

връзка  с  оглед  на  факта,  че  лицето,  определено  за  комисия  при 

предходния конкурс ползва годишен отпуск. Госпожа Манолова е 

получила  информация,  че  към  настоящия  момент  от 

Министерството на финансите не могат да ни предоставят служител, 

който да участва в нашата конкурсна комисия. Това е за сведение и 

най-вече за информация на конкурсната комисия. 

И последен доклад за днес от мен, колеги.

Както знаете на 30 август от 10,30 ч., тоест следващия вторник, 

следва да организираме жребия. В тази връзка администрацията на 

Централната избирателна комисия вече е предприела необходимите 

действия  във  връзка  с  кутиите,  списък  с  имената  на  партии  и 

коалиции и на членовете на ЦИК, също така и списък на частичните 

избори, насрочени след 26 май къде точно се произвеждат, но аз ще 

се  обърна  и  към  говорителите  да  съдействат  в  този  процес  на 

организация. 

Това са моите доклади. 

Следващ докладчик е господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, един много кратък доклад. 

Постъпили  са  на  електронната  ни  поща  в  Централната 

избирателна  комисия  писма  от  вестник  „Труд“  във  връзка  с 

публикацията,  свързана  с  обявата  ни  за  конкурс  за  специалист 

информационни  технологии.  В  тези  писма  се  съдържа  писма  за 

цената  на  обявлението,  която  е  220   лв.  без  ДДС,  както  и 

първоначално  сме  уведомени,  че  има  възможност  да  бъде 
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публикувано  обявлението  на  26  август,  но  впоследствие,  поради 

технически  причини  това  не  е  било  възможно  и  сме  получили 

следващо писмо,  с  което ни уведомяват,  че  обявлението  ще бъде 

публикувано на 27 август.  Писмата  са постъпили в ЦИК с вх.  № 

ЦИК-08-24 от 25 август и ЦИК-08-25 от 26 август 2016 г. 

За сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви помоля да погледнете 

едно писмо в днешно заседание, което е извън папките, с № 7872. 

Тъй като изтече срокът за регистрация или допускане в частичните 

избори  на  партии  и  коалиции,  ви  предлагам  да  изпратим  до 

общинските избирателни комисии, в които ще се проведат такива 

избори,  както  и  до  „Информационно  обслужване“  списък  на 

допуснатите в ЦИК за участие в частичните избори за кметове на 

общини  и  кметове  на  кметства  партии  и  коалиции  и  списъка  в 

приложението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Току-що го докладвах и го 

гласувахме. 

Благодаря, госпожо Нейкова. 

Може би във връзка с този доклад да докладвам и едно писмо, 

което  спешно  да  изпратим  до  изпълнителния  директор  на 

„Информационно  обслужване“  във  връзка  със  жребия,  за  който 

говорих, за осигуряване на екип на „Информационно обслужване“ 

АД за визуализация на жребия. 

Режим на гласуване, колеги. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев, Емануил Христов,  Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев); против – няма. 
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И последен доклад за днес – господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на едно от предните заседания 

казахме, че ще бъде необходимо „Информационно обслужване“ да 

направи  допълнителни  разработки  по  отношение  на 

усъвършенстване  на  системата  за  компютърна  обработка  на 

резултатите, тъй като с изменението на  Изборния кодекс от 26 май 

се въвеждат промени. Още повече, че част от изборите ще трябва да 

ги  проведем  по  предшестващия  кодекс,  друга  част  по 

новоизменения. 

В  тази  връзка  е  необходимо  да  изпратим  писмо  до 

„Информационно  обслужване“,  което,  съгласно  Договор  №  2, 

сключен  между  „Информационно  обслужване“  и  ЦИК  от 

23 февруари 2016 г., има клауза за усъвършенстване на софтуерните 

системи  за  обработка  в  ОИК  и/или  ЦИК  и  за  поддръжка  и 

публикуване  на  информацията  на  интернет  страницата  на  ОИК и 

ЦИК,  поддръжка  на  регистри,  издаване  на  удостоверения,  поради 

необходимост от допълнителна функционалност и т.н. Определена е 

цена на един човекомесец. В тази връзка ще трябва да пратим писмо 

да ни изпратят оферта за сключване на допълнително споразумение 

или анекс към договора, или пък за отделен договор. Това е рамков 

договор,  така  че  можем  да  сключим  и  анекс  към  него.  Да  ни 

изпратят оферта, за да видим за колко човекомесеца става въпрос, 

защото ние знаем цената на един човекомесец, но за изработването 

на това каква сума ще бъде необходима. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев, Емануил Христов,  Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  
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Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев); против – няма. 

Колеги,  преди  да  приключа  заседанието,  в  понеделник  вече 

бяхме  уведомени  всички  на  самото  заседание  за  Работна  група 

„Гласуване извън страната“ в 10,00 ч. 

Заповядайте за следваща работна група. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, идеята е като приключи работата 

на  работна  група  „Гласуване  извън  страната“,  тъй  като  колегите, 

които са в тази работна група, почти същите са и в работна група 

„Разяснителна кампания“ да продължим с обсъждане на въпроси по 

разяснителната кампания. Може би след 11,00 ч. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  тогава  в  понеделник  в 

следобедните  часове  работната  група  по  регистрациите  за 

националния референдум. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам за 14,00 ч. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Преди време бяхме подготвили една 

табличка кой какви принципни решения трябва да изготви. Хубаво е 

да  се  съберем и да  обсъдим,  защото има и някои въпроси,  които 

трябва да бъдат уредени в принципните решения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И за 15,00 ч. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: След разяснителната кампания. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  сутринта 

бъдат две и следобед две. 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз предлагам следобедното заседание 

да бъде с всички членове на Централната избирателна комисия,  в 

смисъл, че ние трябва да уточним. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. 
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След работните групи сутринта ще уточним дали да свикваме 

работно  заседание  на  Централната  избирателна  комисия.  Ако  ще 

свикаме  работно  заседание,  аз  поемам  ангажимент  веднага  да  го 

организирам със стенографи и с необходимата публичност. 

Нека сега да говорим за работните групи. 

Госпожа  Сидерова  току-що  влезе  и  каза,  че  са  готови  по 

Методическите указания и иска да свика работна група, така че нека 

да поставим условни часове. В 10,00 ч. групата за изборите извън 

страната, в 11,00 ч. групата по разяснителната кампания, в 14,00 ч. 

групата  за  регистрация  и  в  15,00  ч.  групата  по  Методическите 

указания. Ако по-рано свършат колегите от една група, може да се 

свика веднага и другата група. Нека да бъдем гъвкави. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото редовно заседание следващия вторник от 

10,30 ч.,  но  не  тук,  а  във  фоайето  на  зала  „Света  София“,  откъм 

Ларгото, където ще се проведе жребият. 

След  жребият,  колеги,  ще  дойдем  тук,  за  да  продължим 

нашето заседание. 

(Закрито в 18,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:
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Нина Иванова
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