
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 389

На 10 септември 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

І. ИЗБОРИ  ЗА  ПРЕЗИДЕНТ  И  ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  НА 

РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

1. Проект на решение относно реквизити и начин на защита 

на печатите на районните, секционните и подвижните избирателни 

комисии в изборите за президент и вицепрезидент.

Докладва: Таня Цанева

2. Проект  на  решение  относно  определяне  на  образец  на 

печатите на комисиите по чл.287, ал.7 от Изборния кодекс

Докладва: Таня Цанева

3. Доклад по разяснителна кампания

Докладва: Росица Матева

4. Доклад относно подготовката на изборите в чужбина

Докладва: Йорданка Ганчева

ІI. ДРУГИ

5. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладват:  Мария  Бойкинова,  

Владимир Пенев



5а. назначаване на СИК за частичните избори за кметове на 

кметство Владо Тричков и на кметство Свидня, община Своге,  на 

2 октомври 2016 г.

Докладва: Румяна Сидерова

6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват:  Метин  Сюлейман,  

Йорданка Ганчева

7. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч  Солакова,  Мария 

Бойкинова,  Румяна  Сидерова,  Росица 

Матева

8. Разни. 

Докладва: Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил 

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Мартин 

Райков, Румен Цачев. 

Заседанието бе открито в 15,45 ч. от зам.-председателя Мария 

Мусорлиева и председателствано от госпожа Ивилина Алексиева – 

председател на комисията.

* * *

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Добър  ден,  колеги!  Имаме  необходимия  кворум,  започваме 

днешното заседание.

Виждате дневния ред, мисля, че е качен.

Ако някой има допълнения, моля да ги заяви, да ги каже.
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Включена сте (към Мария Бойкинова) по т. „Жалби“, Вие – 

по т. „Жалби“.

Има ли други допълнения? 

Който е  съгласен  с  така  предложения дневен ред,  моля да 

гласува.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня  Цанева), 

против – няма.

Дневният ред е приет.

По първа точка:

Проект на решение относно реквизити и начин на защита 

на  печатите  на  районните,  секционните  и  подвижните 

избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент.

Колега  Цанева,  Вие  сте  по  първа,  доколкото  виждам. 

Заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  Ви 

предлагам два проекта на решение.

Първият е относно реквизити и начин на защита на печатите 

на  районните,  секционните  и  подвижните  секционни избирателни 

комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Както  виждате  от  текста,  проектът  за  решение  не  е  нещо 

ново, така сме работили и при други избори, в които имаме районни 

избирателни комисии.

Печатът на районната избирателна комисия е кръгъл с един 

пръстен. В пръстена се изписва „Избори ПВР 2016“. Във вътрешния 

кръг се изписва „три“ и наименованието и номерът на района. Броят 

на печатите – това вече сме го утвърдили на изборите, за районната 

избирателна комисия е до три. Ако имат необходимост от повече, 
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тогава  се  обръщат  към  нас  с  искане.  За  маркирането  се  съставя 

протокол.

Печатът на секционната избирателна комисия е правоъгълен, 

като  на  отделни  редове  се  изписва:  „СИК  Избори  ПВР  2016“  и 

уникалния за  района  петцифрен номер,  който съдържа номера  на 

района от 01 до 31, това е номерът на района за страната, 32 – за 

секциите извън страната. Последните три позиции започват с 001. 

Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 

10 % по-голям.

Печатът  на  подвижната  секционна  избирателна  комисия  е 

кръгъл с един пръстен, който е по-различен от секционните, в който 

е изписан текстът „Избори ПВР 2016“. 

За  маркирането  се  съставя  протокол,  който  е  Приложение 

№ 81-ПВР от нашите книжа, подписан от членовете на комисията, 

съдържащ най-малко три отпечатъка от маркирания печат. 

Това е първият проект на решение относно реквизити и начин 

на защита на районни, секционни и подвижни избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч 

Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3467-ПВР.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, и следващия проект на решение Ви 

предлагам относно определяне образец на печата на комисиите по 

чл.  287,  ал.  7  от  ИК,  а  именно  печатът,  с  който  се  подпечатват 

хартиените ленти за запечатване на помещенията за съхранение на 

изборни  книжа  и  материали за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.
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В този проект на решение сме определили размер 20/20 мм да 

е  печатът,  квадратен  да  бъде.  На  отделни  редове  се  изписват 

надписите: „Избори ПВР 2016“ и петцифрен номер с уникален знак, 

като този знак е елемент на изработването на печата и се състои от 

следното – първите две цифри са номерът на района от 01 до 31, тук 

нямаме  32,  както  в  предното  решение,  което  е  за  чужбина; 

следващите  три  цифри  започват  от  001  и  продължават  с 

последователна  номерация  за  всяка  община  на  територията  на 

района, включително и за всеки административен район в градовете 

с районно деление. 

Областните управители снабдяват всяка община  с печат за 

комисиите  по  чл.  287,  ал.  7  от  Изборния  кодекс.  Печатите  се 

предоставят на произволен принцип. Предаването и приемането се 

удостоверява с подписване на протокол по образец, който е част към 

това  решение.  Протоколът  се  подписва  в  два  еднообразни 

екземпляра  –  по  един  за  областната  и   за  общинската/районна 

администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам коментари.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3468-ПВР.

Продължаваме със следваща точка трета с докладчик госпожа 

Матева:

Доклад по разяснителна кампания.
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Колеги,  изчакваме  юрисконсултите  да  публикуват  във 

вътрешната  мрежа  определени  документи.  Ще  се  върнем  към 

доклада по разяснителната кампания.

Продължаваме със точка четвърта:

Доклад относно подготовка на изборите в чужбина.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  тази  точка  ще  Ви 

докладвам няколко писма във връзка с гласуването извън страната и 

ще направя няколко доклада.

На първо място, Ви докладвам писмо към вх. № ПВР-04-01-6 

от 10.09.2016 г., което е писмо, изпратено ни от Министерството на 

външните работи във връзка  с  получените отговори от  приемащи 

държави за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент 

и информация за държавите, в които не се изисква съгласие по т. 1, с 

приложен  диск,  съдържащ  информация,  който  е  качен  във 

вътрешната мрежа. 

Предлагам  да  приемем  това  за  сведение,  да  възложим  на 

нашата  администрация,  както  правехме  с  предходните  писма  с 

подобна  информация  да  обобщава  информацията.  Обобщената 

информация,  включваща  и  тази,  която  получаваме  днес,  да  бъде 

изпратена във връзка с вчерашното ни писмо до „Информационно 

обслужване“  с  оглед  изготвяне  и  осигуряване  на  възможност  на 

българските  граждани  извън  страната  да  подават  заявление  за 

гласуване чрез интернет страницата на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна 
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Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  вчерашното  писмо, 

което  гласувахме  и  изпратихме  с  молба  да  бъде  създадена 

електронна пощенска кутия за нуждите на Централната избирателна 

комисия  и  гласуването  извън  страната,  от  „Информационно 

обслужване“  е  получено  писмо,  вх. № ПВР-00-39  от  09.09.2016  г. 

Приложено са ни изпратили плик с user name и паролата. 

Колеги, към момента предлагам това да бъде за сведение, да 

предадем плика за съхранение на госпожа Манолова в касата и след 

като стартира процедурата за подаване на заявление чрез  интернет 

страницата на ЦИК ще го върна отново на доклад, за да определим 

отново реда и начина за ползване на този имейл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, възразявате ли срещу това предложение? Не виждам.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо, 

вх. № ПВР-22-15 от 10.09.2016 г., което ми беше разпределено току-

що. В него лицето, което се е подписало като Митко Попов ни пита 

къде е публикувана информацията, къде да си подаде заявление, в 

какви  срокове  и  прочие  за  гласуване  на  избори  2016  г.  И  към 

настоящия момент мога да предложа проект на отговор, но, колеги, 

предлагам,  тъй  като  в  най-кратки  срокове  се  очаква  да  стартира 

процедурата   за  подаване  на  заявление  за  гласуване  чрез  нашата 

интернет страница, затова за пълнота и яснота на лицето, което ни 

пита,  да  включим  тази  информация  и  да  изчакаме  малко  време 

предвид кратките срокове, които ни предстоят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

възражения по това предложение? Не виждам.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, малко преди заседанието с 

мен  се  свърза  представител  на  Временните  обществени  съвети 
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господин  Стефан  Манов,  като  ми  обърна  внимание,  че  във 

вчерашните решения и по-конкретно в Решение № 3460-ПВР/НР от 

9 септември 2016 г. в т 17 имаме технически пропуск. Пропуснали 

сме  застъпници  и  представители  на  партии.  Но,  колеги,  то  беше 

включено в проекта, който ние гласувахме. Явно при принтирането 

на решението се е получил технически проблем.

Ако  не  възразява  колегата  докладчик  Андреев  или 

принципно, да гласуваме проект на решение за поправка в тази част, 

поради техническа грешка.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  направо  предлагам  сега  с 

номер решението, защото текстът е поправка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  предложения  проект  за  поправка  на 

техническа грешка в Решение № 3460-ПВР/НР, а именно допълване 

в  цитираната  точка  на  представителите  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети. 

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3469-ПВР/НР.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам решението за поправка с 

писмо  да  бъде  изпратено  на  МВнР  с  оглед  правомощието  им  и 

задължението да публикуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

Приема се.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Доклади по жалби и сигнали.

Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  Ви  жалба, 

вх. № НР-18-3  от  10.09.2016  г.  от  Българско  сдружение  за 

насърчаване на гражданската инициатива против Решение на ЦИК 

№  3449.  Жалбата  е  в  моята  папка  в  PDF-формат  от  днешно 

заседание и е срещу решението за утвърждаване на образци и книжа 

за  произвеждане  на  националния  референдум  в  частта  относно 

утвърдените  образци,  а  именно  Приложение  №  39-НР.  Това  е 

заявлението  до  ЦИК  за  регистрация  на  инициативен  комитет  за 

участие в националния референдум и Приложение № 40 – Списъкът 

на гласоподавателите, подкрепящи регистрацията. 

Жалбата  е  комплектувана  и  изпратена  до  Върховния 

административен  съд.  Образувано  е  дело  №  9971  от  2016  г.  и  е 

насрочено за 13.09.2016 г. от 19,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  сведение, 

колеги.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Върховният административен съд се 

произнесе по жалбата на члена на ОИК, когото сменихме от ОИК-

Дупница, по дело № 9281/2016 г.  Решението е в моята папка МБ. 

Добре е всички да го прочетем не само с оглед не само на това, че 

документът  е  неистински,  а  с  оглед  на  това,  че  в  мотивите  си 

Върховният  административен  съд  отбелязва,  че  следва  ние  да 

назначаване  при  подаване  на  молба  за  напускане  от  списъка  на 
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резервните членове, и то едва след влизане в сила на решението за 

освобождаване. Обръщам Ви внимание да го прочетем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  Ви  докладвах  на 

вчерашното заседание,  във връзка с жалбата от Валентин Лазаров 

Кирилов,  която  беше  докладвана  и  на  предходно  заседание  и  по 

която  възприехме  становището,  тъй  като  тя  е  изпратена  до 

общинската избирателна комисия с копие до ЦИК и бе постъпила в 

ЦИК  само  по  електронната  поща,  но  просто  като  препратени  и 

сканирани материали без придружително писмо, възприехме да не я 

разглеждаме на този етап, доколкото е предназначена за общинската 

избирателна комисия. Но отговорихме с писмо на жалбоподателя, че 

в изпълнение на закона и Решение № 3411 ЦИК извършва служебна 

проверка дали кандидатите,  регистрирани за участие в частичните 

избори, отговарят на изискванията на чл.  397 от ИК. В случай че 

конкретният кандидат не отговаря на тези изисквания регистрацията 

му ще бъде обявена за недействителна по съответния затова ред.

Впоследствие обаче ОИК-Криводол ни препраща тази жалба, 

препраща я в оригинал,  с придружително писмо, в което изрично 

посочвам,  че  ни  се  изпраща  за  вземане  на  решение  по 

компетентност. Междувременно ЦИК със свое писмо, изх. № ЧМИ-

04-03-6 от 08.09.2016 г. е изпратила до ГД „ГРАО“ в МРРБ списъка 

на всички регистрирани кандидати  в частичните и новите избори, 

насрочени  за  2  октомври  2016  г.,  съответно  за  проверка  дали 

отговарят  на  изискванията  на  чл.  398  от  ИК,  като  в  списъка, 

приложен в писмото, е включено и лицето Ивайло Цветков Илиев, за 

което се отнася жалбата. 

След  като  е  извършена  проверката  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо,  вх. № ЧМИ-04-03-7  от 

09.09.2016  г.,  което  е  от  ГД  „ГРАО“,  с  което  писмо  ЦИК  е 
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уведомена,  че  кандидатите  в  приложения  списък  отговарят  на 

условията на чл. 397, ал. 1 от ИК.

Колеги,  продължавам  да  поддържам  становището  си,  че 

въпросната така наречена „жалба“ не е жалба, а сигнал. Защото с нея 

не се иска отмяна на решение, поради неговата неправилност или 

незаконосъобразност. Направено е просто едно искане решението да 

бъде преразгледано, тъй като се поддържа твърдение, че единият от 

кандидатите е подал документ с невярно съдържание и не е вярно 

обстоятелството,  че  не изтърпява  наказание лишаване от  свобода, 

поради което Ви предлагам да не взимаме решение, а с писмо да 

отговорим, че е извършена служебна проверка и в резултат на тази 

служебна проверка за конкретното лице е установено, че отговаря на 

изискванията на закона и с това да се приключи.

Обективно писмото не е подготвено. Ако искате, в състояние 

съм  в  момента  да  формулирам  редакция,  но  да  го  изчета  на 

микрофон. Нямах възможност да го подготвя в проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  Вие 

струва  ми  се  бяхте  достатъчно  ясен  в  изказа  си  какво  би  било 

съдържанието на това писмо, въпросът е дали ЦИК счита, че с писмо 

е достатъчно, защото приема така наречената „жалба“ като сигнал 

или счита жалбата за жалба и смята, че трябва да се произнесем с 

решение.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Последното, което искам да допълня, 

колеги, в доклада си е, че в първото писмо, с което сме отговорили, 

сме приели, че тази жалба е сигнал, макар и наименувана „жалба“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, не виждам коментари.

Подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  за 

отговор с писмо с посоченото от него съдържание.

Отменям гласуването, поради технически причини.

Подлагам отново на  гласуване предложението  на  господин 

Пенев отговор с писмо с изложеното от него съдържание.

Режим на гласуване.
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Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман, 

Росица Матева,  Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – 1 (Александър Андреев).

Благодаря, господин Пенев.

Колеги,  продължаваме  в  рамките  на  тази  точка  и  доклад, 

свързан с предходния доклад госпожа Бойкинова.

Колеги,  ще  се  върнем  на  тази  точка  след  снабдяване  с 

необходимите документи. Записах си.

Продължаваме  с  точка  шеста  –  Искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК, имаме двама докладчика.

Заповядайте,  госпожо  Сидерова,  да  направите  предложение 

за дневния ред.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Колеги,  тъй  като  когато  започна 

заседание,  заради  това,  което  се  случи,  бях  отвън,  предлагам  в 

дневния ред да включим проект за решение за назначаване на трите 

секционни комисии – две в с. Владо Тричков, и една – в Свидня, тъй 

като се произвеждат избори за кметове на кметства на тези две села, 

а  общинската избирателна комисия се е блокирала и има отказ на 

основание чл. 85,  ал. 4, изр. второ от ИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  това  е  предложение  за  включване  на  нова  т.  5а  в 

дневния ред.

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман, 

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова, Таня 
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Цанева, Цветозар Томов),  против – 2 (Емануил Христов, Йорданка 

Ганчева).

Преминаваме към точка 5а:

Назначаване  на  секционна  избирателна  комисия  за 

частичните избори за кметове на кметство Владо Тричков и на 

кметство Свидня, община Своге, на 2 октомври 2016 г.

Заповядайте, госпожо Сидерова, с проекта на решение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги,  проектът  за 

решение е в моя папка.

Най-напред  по  електронен  път,  става  дума  за  7 септември 

2016 г.,  а  след това и с писмо на 8 септември 2016 г.  получихме 

писмо  от  ОИК-Своге,  с  което  ни  изпращат  пълната  папка  за 

назначаване  на  СИК  №№  13  и  14  с.  Владо  Тричков  и  №  39  в 

с. Свидня, които ще произвеждат частичните избори за кметове на 

кметства на тези села на 2 октомври 2016 г. 

Има всички необходими документи. Приложени са и решения 

№ 271/06.09.2016 г.  и  решение № 272/06.09.2016 г.  Получил се  е 

отказ за  назначаване на тези три секционни избирателни комисии 

поради  непостигане  на  мнозинство  две-трети  от  състава  на 

комисията при гласуване на решенията. 

В протокола са описани пълните състави на комисиите, така 

както ние определихме тяхната бройка, съответно от по 9 души в 

секция № 13 и № 39 и 7 души – в секция № 14. Има поименен състав 

с необходимите изисквания три имена и ЕГН. В техните решения е 

посочено  кое  от  лицата  от  коя  партия  е  предложено.  Спазени  са 

изискванията на наше Решение № 1984-МИ и чл. 92 от ИК, но не е 

постигнато  мнозинството  на  принцип  на  политическа  основа 

колегите  са  се  блокирали.  Имат  и  копие  от  документите  за 

образование,  декларации  и  всичко,  каквото  се  полага,  е  вътре  в 

преписката. 

Поради  това  Ви  предлагам  да  не  губим  време  и  да  не  се 

поставяме  по  риска  втори  път  да  се  блокират  да  постановим 
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решение, с което чл. 57, ал. 1, т. 5, тъй като е изтекъл 25-дневният 

срок  за  назначаване,  да  назначим  съставите.  Виждате  в  самото 

решение, те са с три имена и съответното ЕГН. Има редакционни 

поправки,  ще  се  изместят  ЕГН-тата  малко  надясно,  ако  не  е 

поправено  на  страницата.  Проектът  за  решение  №  3436  –  в 

основанията мисля да впишем чл. 57, ал. 1, т. 5, долу последните два 

реда, и чл. 91, ал. 13 и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имате думата.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Много хубаво за решението, но аз от 

решението не виждам да има някакво приложение да видим как са 

направени изчисленията. Нито знам кой от коя квота е, тук просто 

има три имена и ЕГН. Може би ти ги знаеш, но аз нямам представа.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще ги докладвам.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Защото не знам по този начин дали е 

спазено това, което са им наредили да спазят – чл. 92, ал. 6.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Доклада си ще допълня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

В секция № 13, с. Владо Тричков председателят е от ГЕРБ, 

зам.-председател – БСП, секретар – Реформаторски блок, член – от 

ГЕРБ, и по един член – ДПС, ВМРО, НФСБ, Атака и АБВ. Тоест, 

ГЕРБ  има  2  представители  като  партия  с  най-голямо 

представителство. Всички останали имат по един представител.

В секция № 14, тя е също в с. Владо Тричков, председателят е 

от Реформаторски блок, зам.-председателят – от ГЕРБ, секретар – от 

БСП, и по един член имат ДПС, ВМРО, Атака и АБВ. Комисията е 

от 7 члена.

В  секция  №  39  в  с.  Свидня  председател  –  БСП,  зам.-

председател  –  Реформаторски  блок,  секретар  –  ГЕРБ,  член  –  от 

ГЕРБ, и по един член имат от ДПС, БДЦ, НФСБ, Атака и АБВ. Тук 

също има двама представители на политическа партия ГЕРБ, която е 
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с  най-голямо  представителство  в  Народното  събрание.  Само 

секцията в с. Свидня всяка партия има по един представител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други въпроси?

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: От така направеното разяснение се 

оказва, че не е спазен чл. 92, ал. 6. Тоест, не е пропорционално на 

представителите на ниво община. Нашата наредба е на ниво община, 

тоест на Владо Тричков да съберем 9 плюс 7 са 16 души и към тях да 

приложим пропорционалността на избирателната комисия.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Кметството е изборния район.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Но са две секции.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Две са, но не е общината.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Няма значение. Значи, комисията все 

едно не е общинска. Как са два изборни, аз не говоря за с. Свидня, 

говоря само за с.  Владо Тричков, където са две секции. В едното 

секции се събират две секции и трябва да бъде пропорционално. По 

принцип още предния път за с. Свидня казах, че нямам нищо против. 

Но тук трябва да бъде от общото да се види кой-колко да има, а така 

излиза,  че  всички  най-малки  партии  имат  по  двама,  което  не  е 

равностойно. Не съм съгласен. (Реплика на Севинч Солакова.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не си променям предложението. 

Ако има друго предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Аз също чакам, ако има предложение.

Коментари, предложения? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване на така предложения проект на 

решение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна 

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 
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против – 4  (Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова).

Колеги, това е Решение № 3470-МИ.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Първи докладчик е господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № 15992 от 

02.09.2016 г. в ЦИК е постъпило искане от ОИК-Крумовград, област 

Кърджали за изплащане на възнагражденията на членовете на ОИК-

Кърджали за проведените от тях заседания и дадените дежурства за 

август месец. 

Тук искам да докладвам, че във връзка с това има писмо от 

кмета  на  община  Крумовград  във  връзка  с  регистрираните  по 

постоянен адрес жители на това село. Селото е Раличево, община 

Крумовград.  Това  е  друга  тема,  която  по-нататък  искам  да 

докладвам във връзка с нашата деловодна система. 

Ще продължа с исканията за изплащане на възнаграждения. 

Както казах, заседанията са две, съответно на 23 август и 27 август, 

и две дежурства – на 22 август и на 31 август 2016 г.

На проведеното заседание от 23 август 2016 г. е разгледано 

заявление от кмета на с. Раличево, с което той подава своята оставка. 

На  това  заседание  е  прието  Решение № 205,  с  което  ОИК-

Крумовград,  одобрява  писмото  уведомяване  на  кмета  с  оглед 

разпоредбата  на  чл.  42,  ал.  3,  че  може  в  3-дневен  срок  може  да 

направи писмено възражение пред ОИК, след като бъде уведомен.

След като е изтекъл 3-дневният срок, е проведено заседание 

на 27 август 2016 г., на което с Решение № 206 ОИК-Крумовград, 

прекратява  предсрочно пълномощията на кмета  на с.  Раличево на 

основание чл. 42, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗМСМА. 

Дежурствата  са  дадени  съответно  на  22  август  2016  г. 

Дежурството  е  дадено  от  секретаря  на  ОИК  и  е  във  връзка  с 

подготовката на заседанието, проведено на 23 август 2016 г.
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Следващото заявено изплащане на възнаграждение за дадено 

дежурство  е  на  31  август  2016  г.  Искам  да  обърнете  внимание, 

колеги,  за  какво  се  отнася  това  дежурство  и  дали  по-нататък, 

одобрявайки него, да е повод за други такива искания. Посочили са, 

че на това дежурство председателят и секретарят на комисията са 

изготвили справка до ЦИК за изплащането на възнагражденията на 

членовете  на  ОИК,  както  и  са  подготвили  заверени  копия  от 

протоколите  и  от  взетите  решения  на  ОИК,  за  проведените 

заседания, съответно на 23 и 27 август. Също така са посочили, че са 

участвали при прибирането на изборни книжа и материал и пликове 

от  избирателни  списъци  на  секции  №  57  и  №  74,  върнати  от 

прокуратурата, в сградата на общинската администрация. 

Лично  моето  мнение  е,  че  това  дежурство  не  бива  да  се 

одобрява.  Одобрим  ли  го,  по-нататък  ще  бъдем  принудени  да 

одобряваме подобни дежурства. 

Във  връзка  с  това  искане  съгласно  вече  утвърдената  от 

Централната  избирателна  комисия  процедура  има  изготвен 

контролен лист за предварителен контрол за съответствие, както във 

връзка  с  това  е  приложена  справка № 55 за  размера  на  исканите 

възнаграждения,  основанията  за  които  са  проведени  съответно 

заседанията са наши Решения № 2901 на 23-ти, това е Раздел I, т. 

3.1.,  буква  „а“  от  нашето  решение.  Основанието  за  проведеното 

заседание на 27 август 2016 г. е Раздел…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинете, 

господин Сюлейман.

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  По  повод  доклада  за  дежурствата 

разбира  се  очаквам  от  Вас  Вашето  становище,  тъй  като  ще  Ви 

докладвам.

РУМЯНА СИДЕРОВА: За едното разбрах, че има проблем.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: За второто дежурство става дума. Те 

са посочили като основание нашето Решение № 2901, т. 12, Раздел 

II, буква „г“. Но точно в този текст то се отнася за друго.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: А какво са правили?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз казах какво са правили. Ще Ви го 

кажа за втори път.(Реплики.)

Основание  не  са  сгрешили,  просто  са  си  подготвили 

исканията  за  проведените  заседания  да  им  се  изплати 

възнагражденията.  Това  казах.  Ако  това  го  одобрим.  Но  са 

допълнили,  също  така,  че  са  присъствали  и  при  прибирането  на 

материалите,  предоставени  на  Районна  прокуратура,  във  връзка  с 

разследване. Това е посочено. Но досега когато докладваме такива 

отваряния по т. 31 от нашето Решение № 2662, тогава казахме, че е 

задължение  на  общинската  администрация  и  не  е  необходимо  да 

присъстват служители на ОИК.  (Реплики.) Прокуратурата на тях не 

са  върнали,  а  от  прокуратурата  са  ги  върнали  в  общинската 

администрация, но те са присъствали със служителите на общинска 

администрация, които са определени със заповедта на кмета.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Прав  е  колегата,  защото  това  не  е 

първичното  отиване  до  списъците  за  проверка,  а  са  изпратени 

вторично материали по искане на прокуратурата и е длъжен да си ги 

прибере този, който си ги съхранява.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Абсолютно, до. Те не са присъствали, 

когато са давани. (Реплики.)

Моето  предложение  е  да  одобрим  изплащането  на 

възнагражденията на членовете на ОИК-Крумовград за проведените 

заседания на 23 и 27 август 2016 г. Присъствали са 10 членове от 

състава  на  ОИК,  в  това  число  председател,  зам.-председател, 

секретар и 7 членове. И на двете заседания са присъствали в един и 

същи състав.

Дежурството  на  22 август  2016 г.  е  от  секретаря  на  ОИК-

Крумовград.

Дежурството  на  31  август  2016  г.  предлагам  да  не  го 

одобряваме.

С оглед на така направения доклад, предлагам да гласуваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

детайлния доклад.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев, 

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова),  против – 4 (Йорданка Ганчева,  

Таня Цанева, Ерхан Чаушев, Емануил Христов).

Колеги, прие се това предложение.

Продължете, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Във  връзка  с  предсрочното 

прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Раличево и във 

връзка  с  нашите  правомощия  по  чл.  463  от  ИК  вече  съгласно 

установената практика предлагам да изпратим писмо до ГД „ГРАО“, 

откъдето да се уведомим за точния брой на жителите с постоянен, 

съответно настоящ адрес в това населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

Приема се.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  с  протоколно 

определение  в  изпълнение  на  съдебното  решение  да  анулираме 

издаденото удостоверение на Нели Иванова Лазарова и да издадем 

удостоверение на Маргарита Христова Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

19



МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  оглед  решението  на 

Върховния административен съд по А.Д. № 9281 от 2016 г., с което е 

отменено Решение № 3414-МИ/НР от 23.08.2016 г. на ЦИК, с което е 

освободила  като  член  на  ОИК-Дупница  Маргарита  Христова 

Иванова  и  анулирала  издаденото  й  удостоверение,  съответно  е 

назначила  за  член  на  ОИК-Дупница  Нели  Иванова  Лазарова, 

предлагам  на  ЦИК  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  да  издадем 

удостоверение за член на ОИК на Маргарита Христова Иванова и 

съответно  да  анулираме  издаденото  такова  на  Нели  Иванова 

Лазарова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Мисля, че в мотивите трябва изрично 

да напишем, че тъй като решение еди-кое си за назначаване на еди-

кого си е отменено и преписката е  върната на ЦИК, Централната 

избирателна комисия анулира издаденото удостоверение на еди-кой 

си, да се издаде удостоверение – нищо, че друг път не пишем, тъй 

като сме анулирали старото удостоверение.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Това предложих.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз те подкрепям. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Все пак предлагам с протоколно решение 

да го направим, да си издадем в изпълнение на решението на едната 

удостоверение,  а  на  другата  –  да  го  заличим.  Ние  изпълняваме 

съдебно решение. Няма какво да взимаме решения ние. Съдът е взел 

решението, ние действаме по решението на съда. Ако не знаете!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, първият въпрос е протоколно решение или решение с 

номер.

Първо  подлагам  на  гласуване  постъпилото  предложение 

въпросът да бъде решен с протоколно решение на комисията.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 3 (Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова,  Цветозар Томов),   против – 12  (Александър Андреев, 
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Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия Нейкова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова, Таня Цанева).

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева),   против  –  2  (Ивайло  Ивков,  Цветозар 

Томов).

Колеги, това е Решение № 3417-МИ/НР.

Колеги, във връзка с предстоящото събиране на подписи на 

избиратели в списъците в подкрепа на регистрацията на коалиции и 

инициативни комитети, независимо за участие в предстоящи избори 

или в предстоящия референдум, Ви предлагам да изпратим писмо до 

Комисията за защита на личните данни, с което да се обърнем към 

тях,  ги  помолим  да  осигурят  възможност  с  оглед  календарните 

срокове,  с  които  работи  ЦИК,  ежедневно  –  своевременно,  за 

регистрация на посочените субекти като администратори на лични 

данни.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),   против  –  1  (Ивайло 

Ивков).

Приема се.

Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах „против“, защото без нищо да 

налага това в момента и без  да имаме каквито и да е данни,  ние 

решихме изведнъж събота вечер да уведомим Комисията за защита 

на личните данни, че трябва да си върши работата. 

Освен това писмото няма текст, което ще изпращаме. 

Освен това имаше поне три различни мнения кое да добавим 

и кое да не добавяме  в това писмо и колко начина, видиш ли, имало, 

за да бъдат регистрирани съответните субекти. 

Не считам, че това начин да се контактува с колегите ни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

със следващата точка:

Доклад по разяснителна кампания.

Госпожа Матева има думата.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № ПВР-23-2 

от 08.09.2016 г., с който тримата експерти, наети за подпомагане на 

разяснителната  кампания на Централната избирателна комисия, са 

изпратили по електронната поща предложенията за две технически 

задания, както им бяха възложени. Тези задания са обсъдени, бяха 

обсъдени в комисията на среща с тях. Вчера ги обсъдихме сутринта, 

след  което  и  на  база  на  обсъждането,  което  направихме,  са 

изпратени отново с вх. № ПВР-23-2 от 09.09.2016 г. коригираните 

технически задания, съобразно това, което обсъждахме при срещата 

си с тях.

Както говорихме, със същия входящ номер ни е изпратено и 

предложение  за  времево  –  timing  са  го  нарекли,  времево 

разпределение на процедурите, които трябва да извършим, а именно 

обявяването  на  обществените  поръчки  да  стане  на  12.09.2016  г. 

Срокът  за  подаване  на  предложения  да  бъде  до  21.09.2016  г. 

Обявяването  на  резултатите  –  до  26.09.2016  г.,  за  да  може  да 

стартира кампанията на 1 октомври 2016 г., така както е посочено и 

в техническите задания.
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Всичко е във вътрешната мрежа, в днешно заседание в папка 

с  моите инициали.  Всички техни входящи документи са  с  индекс 

ПВР-23-2. Timing-ът е вторият файл отгоре надолу. А първият файл 

е прогнозните стойности, които предлагат да се определят за двете 

обществени  поръчки  и  разпределението  изобщо  на  бюджета  по 

разяснителната кампания.

В папката виждате проект на две решения, които е изготвил 

юрисконсулт Желязков, с предложение в зависимост от това каква 

процедура  ще  изберем.  Сумата,  която  предлагат  и  за  двете 

обществени  поръчки  експертите,  предполага  прилагането  според 

мен  на  процедурата  публично  състезание,  а  не  посочената  –  ако 

отворите решенията, които предлага юрисконсулт Желязков, той е 

подготвил  едната  по  Глава  26  да  бъдат  процедурите,  която  се 

прилага, когато прогнозната стойност е беше между 30 и 70 хил.лв. 

без предвидените услуги по Приложение № 2 на ЗОП. Когато сме 

над  хил.лв.  като  прогнозна  стойност,  той  е  подготвил  проект  на 

решение, в което предлага да се проведе състезателна процедура с 

договаряне, въпреки че аз смятам, че тази процедура не е приложима 

от ЦИК и трябва да бъде, ако решим прогнозната стойност да е над 

70  хил.лв.,  трябва  да  бъде  по  т.  12  от  чл.  18  на  ЗОП,  а  именно 

публично  състезание.  Това  е  така,  защото  в  чл.  20,  когато  са 

стойностните  прагове,  е  посочено,  че  публичните  възложители  – 

такава каквато е ЦИК, прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12, а 

именно публично състезание при доставки и услуги, включително и 

услугите  по Приложение № 2, когато са от 70 хил.лв. до съответния 

праг по ал. 1, а именно 264 хил.лв. 

В  зависимост  от  вида  на  възложителя  и  предмета  на 

поръчката  се  прилага  или  публично  състезание  или  пряко 

договаряне.  Така  че  ако  сме  над  70  хил.лв.,  следва  да  приложим 

процедурата публично състезание. В този смисъл ще Ви предложа 

да коригираме проекта на решение.

И вчера, като обсъждахме, си записах и моето лично мнение е 

– те малко са завишили прогнозните стойности за двете  поръчки, 
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които  предлагат,  а  именно  за  първата  поръчка,  която  ще  бъде  с 

предмет  „подпомагане  на  ЦИК  при  създаване  и  изпълнение  на 

информационна и разяснителната кампания за изборите за президент 

и вицепрезидент и национален референдум“, в тази поръчка ще се 

изработят и видеоклиповете. Те предлагат да се предвиди прогнозна 

стойност 90 хил.лв., като самите те казват, че ще бъде под цената и 

ще има икономия. Аз Ви предлагам тази поръчка да бъде обявена с 

прогнозна  стойност  69 хил. 500 лв.,  за  да  можем  да  минем  в 

процедурата по Глава 26, а именно събиране на оферти чрез обява, а 

втората  поръчка,  която  е  с  предмет  „Създаване  на  интегрирана 

комуникационна  кампания“,  която  да  осигури  публичност  да 

информира  и  повиши  познанията  и  мотивацията  на  българските 

граждани за предстоящите изборите за президент и вицепрезидент и 

национален референдум, те предлагат да бъде с прогнозна стойност 

140 хил.лв. Аз мисля, че повече от 100-110 хил.лв. не следва да бъде 

прогнозната  дейност  с  оглед  и  бюджета,  който  имаме  за 

разяснителна кампания. Предлагам Ви тази обществена поръчка да 

бъде, ако одобрим прогнозна стойност примерно 110 хил.лв. да бъде 

в процедурата публично състезание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Виждам, че има 

в  Централната  избирателна  комисия  колеги,  които  искат  да 

прегледат по-задълбочено, затова моля да отложим с 10 минути тази 

точка и господата, които искат да прегледат, да видят.

Колеги, давам 10 минути почивка за запознаване, за да можем 

после да обсъдим в залата.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  залата  сме 

14 членове на ЦИК, имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги,  благодаря  Ви,  че  всички  се  запознахте  в  детайл  с 

техническите задания и изискванията.
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Давам думата на госпожа Матева, за да продължим.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както казах преди да прекъснем 

заседанието за почивка, Ви предлагам да вземем решение, с което да 

открием процедури по възлагане на обществени поръчки с предмет 

на  първата  поръчка  „Подпомагане  на  Централната  избирателна 

комисия  при  създаване  и  изпълнение  на  информационна  и 

разяснителна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката  и  информационна  и  разяснителна  кампания  за 

национален  референдум  чрез  създаване  на  познаваем  и  добре 

приеман  логотип,  слоган,  визия  и  клипове  за  кампанията, 

включващи  ключовите  послания  към  избирателите  и  адресиращи 

специфични нужди на целевите публики, както и производство на 

аудио- и видеоматериали за целите на информационната кампания 

на  президентски  избори  2016  г.  и  референдум 2016  г.“  като  тази 

процедура да бъде с прогнозна стойност 69 хил. 500 лв. и да бъде 

проведена  по  реда  на  Глава 26  със  събиране  на  оферти  чрез 

обявление. Това е по реда на чл. 20, ал. 3 – първият способ, мисля, че 

беше Глава 26 от ЗОП.

Втората  обществена  поръчка,  която  да  открием,  да  бъде  с 

предмет  „Консултантска  помощ  при  създаване  и  реализиране  на 

интегрирана  комуникационна  кампания“,  която  да  осигури 

публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на 

българските  граждани  за  предстоящите  избори  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и за национален референдум 2016 г. в 

съответствие  с  Изборния  кодекс  правомощията,  задълженията  и 

отговорностите на Централната избирателна комисия чрез създаване 

на  комплексно  обслужване  на  публичното  представяне  на 

информационната  и  разяснителната  кампания  и  управление  на 

комуникацията  през  Фейсбук  и  интернет  страницата  на 

възложителя, както и организиране и провеждане на информационна 

кампания в  интернет  медиите.  Предлагам тази  поръчка  да  бъде  с 

прогнозна  стойност  110  хил.лв.  и  да  бъде  проведена  по  реда  на 
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чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12, а именно публично 

състезание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Колеги, отменям гласуването, поради затъмнение на единия 

от екраните и невъзможност да се види кой как гласува.

Колеги, подлагам на гласуване с вдигане на ръка – който е 

съгласен,  моля  да  гласува.  Има  ли  против?  –  Против  е  госпожа 

Мусорлиева.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 11 (Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против 

– 1 (Мария Мусорлиева).

Колеги, това е Решение № 3472-ПВР/НР.

Продължаваме с точка шеста от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Госпожа Ганчева има думата.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам Ви  искания  за 

изплащане на възнаграждения от ОИК-Кърджали, вх. № МИ-15-1107 

от 09.09.2016 г. Съответно искането е преминало реда на проверка 

при предварителния контрол и е получило положително становище. 

Исканията  са  за  изплащане  на  дежурства  на  18.04.2016  г.  за 

председател,  зам.-председател  и  секретар.  На  07.07.2016  г. 

дежурство  на  председател,  зам.-председател  и  секретар,  на 

08.07.2016 г. дежурство на председател, зам.-председател и секретар 

и на 02.08.2016 г. за дежурство на председател, зам.-председател и 

секретар. Справката за дежурствата съдържа и конкретно посочване 

на основанието за подаване на искането, а именно т. 12, буква „г“ от 

наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г., предвид което, колеги, 

Ви предлагам да одобрим така направеното искане за изплащане на 
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възнаграждение,  преминало  с  положително  становище 

предварителния контрол в ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги, продължаваме с точка:

Доклади по писма.

Първа е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

писмо, което се получи днес в ЦИК, вх. № НР-00-4 от 10.09.2016 г. 

от Печатницата на  БНБ по повод изпратения проект на технически 

характеристики  на  бюлетината  за  гласуване  в  националния 

референдум.  Знаете,  изпратихме  до  Печатницата  с  молба  за 

становище и изработване на два варианта на бюлетината. Получили 

сме  бележки  от  Печатницата  на  БНБ,  отразени  са  бележките  в 

проекта на технически характеристики, публикувани във вътрешната 

мрежа в папка за днешно заседание.

Предлагам  Ви  с  оглед  на  това,  че  наближава  срокът  за 

одобряване  на  техническите  характеристики  и  с  оглед 

необходимостта  да  дадем  възможност  и  на  Администрацията  на 

Министерския  съвет  да  изрази  становища  по  техническите 

характеристики,  днес,  така  както  сме  отразили  бележките  от 

Печатницата да изпратим проекта на технически характеристики до 

Администрацията  на  Министерския  съвет  за  становище  и  да 

приложим като разбира се, ще се достави на ръка без да се изпраща 

по имейла, да им предоставим вариантите – двата варианта на текста 

на бюлетината в частта на отговорите в квадратчетата. 
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По  повод  разглеждането  на  вариантите  се  получи 

предложение  от  госпожа  Сидерова.  На  този  етап,  тя  е  изразила 

мнение по кой от вариантите предлага да се постави на гласуване, 

нека  това  да  бъде  при  уточняване  на  окончателната  редакция  на 

техническите характеристики. Но тя предлага размерът да е А5 и ние 

да добавим едно изречение до АМС и да кажем, че предлагаме да 

изразят изрично становище по въпроса за бюлетината във формат А5 

и двата варианта на текста на бюлетината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),   против  –  1  (Росица 

Матева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

писмо,  №  ЧМИ-00-17  от  10.09.2016  г.  то  е  копие  до  нас  от 

Печатницата на БНБ, адресирано до „Демакс“ АД, по повод нашето 

писмо, позовавайки се на указ на президента на Република България, 

Печатницата  на  БНБ  се  обръща  към  изпълнителния  директор  на 

„Демакс“ АД относно възможността печатница „Демакс“ да поеме 

отпечатването и доставката на бюлетините за гласуване в частичния 

избор за кмет на район „Младост“. В случай на съгласие искат да 

бъдат информирани за необходимото количество хартия. Позовават 

се на възможността  по Изборния кодекс за ползване на услугите на 

други специализирани печатници.

В  тази  връзка  Ви  докладвам  писмо  от  „Демакс“  по 

електронната поща, с което те уведомяват изпълнителния директор 

на Печатницата на БНБ, че могат да поемат изработката и доставката 

на  бюлетините  за  частичния  избор  на  кмет  на  район  „Младост“. 

Уведомяват,  че  имат  и  разполагат  с  необходимото  количество 

хартия. В този смисъл го докладвам за сведение, само за пълнота – 
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вх. №  ЧМИ-00-18 от 10.09.2016 г.  И двете писма са за  сведение, 

колеги.  (Реплика.)  Те  са  поставили  въпроса  за  район  „Младост“, 

явно те ще поемат за кметствата.

Колеги, докладвам Ви писма, които може би няма нужда да 

чета  входящите  номера,  защото  са  свързани с  информация,  която 

събираме  в  Централната  избирателна  комисия,  за  броя  на 

избирателите,  включително за  избиратели  по  избирателен  списък, 

част втора, за които администрацията на ЦИК подготвя обобщена 

справка.  Въз  основа  на  получената  информация  ще  се  формира 

подрубрика  „Избиратели  по  секции“,  информацията,  получена  от 

общините или ОИК, ще бъде публикувана на нашата страница.

Докладвам Ви за сведение № ПВР-03-7 от 10.09.2016 г. Това 

е Постановление № 232 от 09.09.2016 г. за приемане на План-сметка 

по  подготовката  и  произвеждането  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г. 

Напомням,  че  в  папка  „Покани  за  семинари“ 

администрацията публикува информация получена, както и покани, 

получени  за  организирани  семинари,  всички,  които  проявят 

желание,  могат  да  се  заявят,  а  госпожа  Манолова  да  направи 

предложение за колегите от администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  от 

докладчиците по тази точка само аз съм в зала – предполагам, че 

другите  колеги  ще  дойдат  след  мъничко.  Затова  ми  позволете 

няколко кратки доклада.

Във  вътрешната  мрежа,  №  ЦИК-02-48  от  09.09.2016  г.  е 

публикуван приемо-предавателен протокол между господин Бациев 

–  държавен  експерт  в  дирекция „Управление на  собствеността“  и 

госпожа  Красимира  Манолова  –  директор  на  дирекция 

„Администрация“ към ЦИК. Това е в удостоверение на приемане и 

предаване  на  2  броя  ключа  от  пресцентъра  и  2 броя  ключа  от 
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пресклуба, източното крило в сградата на  Народното събрание, пл. 

„Александър I“ № 1. Това приемане и предаване е във връзка със 

стартирането в понеделник на прием на документи за регистрация на 

партии, коалиции и инициативни комитети.

Колеги, докладвам Ви вх. № 07-33 – едното е от 07.09.2016 г., 

другото  –  от  0809.2016  г.  И  двете  писма  са  от  Асоциацията  на 

избирателните комисии от Централна и Източна Европа във връзка с 

предстоящото  честване  на  25-годишнината  от  създаването  на 

Асоциацията.  И в двете писма са приложени – към едното писмо 

кратка,  а  към  другото  писмо  –  дълга,  окончателна  програма  на 

събитието.  Предоставила  съм  го  за  превод.  Така  че  в  момента,  в 

който  преводът  бъде  извършен,  той  ще  бъде  публикуван  във 

вътрешната мрежа на ЦИК за запознаване, както естествено ще бъде 

предоставен на другите участници освен мен в тази среща.

Колеги, на трето място, във вътрешната мрежа извън папки е 

качен проект № 7927. Моля да погледнете този проект.

Колеги, видяхте, запознахте се. Имате ли коментари? 

Колеги,  постъпи  предложение  да  е  с  копие  до  господин 

Томислав Дончев.

Колеги, възражения? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,   Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня 

Цанева, Цветозар Томов),  против – 1 (Йорданка Ганчева).

Приема се.

Колеги, доклад, свързан отново по тази тема, близка до тази 

тема.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, сега и колегата Сидерова е 

тук.  Само  няколко  думи  да  кажем,  че  взехме  участие  в 
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организирания семинар от Националното сдружение на общините в 

Пловдив. Участваха 173 представители на общините. Между тях не 

само секретари  на  общини,  служители  в  ЕСГРАОН,  служители  в 

териториални звена на „ГРАО“, зам.-кметове, имаше представители 

и на районни администрации.

Ползотворна беше срещата. Може би започнаха и завършиха 

с това, че с нетърпение очакват методическите указания. Харесват 

им,  така  както  ги  пишем.  Правят  извадки  от  тях  и  подпомагат 

процеса  по  обучението.  Ние  с  госпожа  Сидерова  сигурно  ще 

обобщим в някаква степен въпросите, които бяха поставени и ще ги 

представим и на Вашето внимание. В момента само информативно, 

че сме си изпълнили поръчението, което получихме с протоколното 

решение на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Само  да  допълня,  без  да  е 

изчерпателно. От проведеното обучение стана ясно, че чакат от нас и 

е хубаво да имаме решение как изтичат  сроковете за подаване на 

заявленията  по  електронен  път.  Освен  заявленията  за  гласуване 

извън страната настоящ адрес, подвижна избирателна кутия – мисля, 

че  имаше  дори  за  поправки  в  избирателните  списъци.  Ще  си 

прегледаме  отново  Изборния  кодекс,  трябва  да  имаме  една  обща 

практика. Предлагам Ви да подготвя едно принципно решение кога 

изтичат сроковете и както при гласуването извън страната, да е 24,00 

ч. по електронен път на датата. Очакват общо решение за отваряне 

на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали 

за внасяне в същото помещение на изборни книжа и материали от 

предстоящите  избори.  Така  както  правим  всяка  година  преди 

изборния ден. Не става дума за специалните случаи, които идват с 

молба да ги преместят или предварително да отворят, за да направят 

място и след това пак да затворят. Става дума за общото решение. 

В решението за съставите на СИК ще има необходимост от 

допълнения.  Също  така  за  решенията  за  образуване  на  самите 
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секции  в  лечебни  и  здравни  заведения  и  образуването  на 

подвижните избирателни комисии им се иска да имаме уточняващи 

решения.  Стигна  се  до  споделяне  на  положителна  практика  от 

различни общини. Това вече в подробности – в самите решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Вие вече, когато обобщите, ще предложите и пълния доклад.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  към  вх.  №  ПВР-03-2  от 

10.09.2016  г.  е  заведено  с  този  номер  писмо,  получено  по 

електронната поща, от Ралица Иванова – експерт към политическия 

кабинет на зам.министър-председателя по европейските фондове и 

икономическата политика. Писмото е публикувано във вътрешната 

мрежа с приложението.

Във връзка с предстоящата среща за изборите приложено ни 

изпращат теми, които предстои да бъдат обсъдени. Срещата ще се 

проведе на 13 септември 2016 г. от 14,00 ч. в Министерския съвет. 

Темите са „Темпове на поръчки“ – доклад по този въпрос, „Книжа“ – 

доклад  най-вероятно,  не  пише,  но  така  се  очаква,  „Машини  за 

електронно управление“.

Във вътрешната мрежа. Може ли да го дам да се публикува, 

защото все пак е важно?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

Докато  бъде  публикувано,  давам  думата  на  госпожа 

Бойкинова и да върнем на въпрос, който тя постави от вчера.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  обаче  ще  повторя  въпроса, 

защото колегите Сидерова и Солакова ги нямаше.

Имаме запитване от господин Динко Петров, който казва, че 

смята  да  упражни правото си на глас  и  иска  да  му бъде издаден 

документ затова, че е гласувал. Пита има ли такава процедура и към 

кого следва да се обърне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  тази  връзка, 

колеги, се замислих, че доколкото става дума за упражняване право 
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на  глас  на  територията  на  страната  при  действащите  норми  на 

българското законодателство, то за мен този въпрос не стои. Но този 

въпрос  стои  за  български  граждани  в  чужбина  –  български 

граждани, които ще гласуват извън територията на страната и които 

може би в изборния ден, деня на референдума ще бъдат на работа и 

вероятно техните работодатели, за да ги освободят биха се нуждаели 

от подобен тип удостоверяване.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Тази  необходимост  е  свързана  с 

оглед кандидатстване за работа в европейските институции. Редица 

институции,  зависи  на  каква  длъжност  кандидатстват  българските 

граждани,  а  и  не  само българските,  това  е  изискване  към всички 

европейски граждани, им искат да са активни в страната си и да са 

участвали в избори. Затова им трябват тези удостоверения. Но ако 

няма  такава  индикация,  че  става  дума  за  работа  в  европейска 

институция,  където  има  условие,  ние  не  можем  да  издаваме 

документи. Защото това е нарушение и на тайната на вота. Какво 

значи  –  тоз  гласува,  тоз  –  не  гласува?  Ние  нямаме още позиция, 

нямаме  правила  по  онзи  чл.  242,  буква  „а“.  (Реплики.)  На  какво 

основание ще се удостовери? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Писмото е  от  08.09.2016 г.  в  PDF-

формат в моя папка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По реда на 

заявяване – госпожа Ганчева и господин Ивков.

Други искат ли думата?

Моля за тишина! Госпожа Ганчева има думата. (Реплики.)

Моля  Ви  с  вдигане  на  ръка  да  взимаме  думата,  да  се 

разбираме всички. (Реплики.) 

Госпожа Ганчева има думата.  (Реплики.) 

Моля по-тихичко разговорите помежду си!

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  не  да  казваме 

сега – няма да издаваме или да издаваме. Госпожа Бойкинова мисля, 

че го докладва вчера, сега го докладва повторно. Нека да помислим, 

защото  аз  лично  приемам  изразените  съображения  в  полза  да  се 
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издаде. Ако не можем да постигнем консенсус сега, правя формално 

предложение  да  отложим с  оглед  да  обмислим.  Според  мен  не  е 

спешно,  не  се  налага  сега,  днес  да  решим  този  въпрос.  Нека  да 

отложим, ако и колегата докладчик е съгласен, но естествено с цел 

да си помислим, а не да го оставим.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Имате право на дуплика, но по съществото си това е процедура и аз 

веднага ще я подложа на гласуване.

Добре, заповядайте, за реплика. (Реплики.)

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Съгласно  новите  изисквания  на 

Изборния кодекс, ако не съм гласувала два последователни избора, 

аз  ще  бъда  отписана.  Аз  ще  бъда  отписана!  Как  ще  докажа,  че 

неправилно органът ме е отписал?

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Уважаеми колеги!

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Защото  в  администрацията  се 

намират данните кой е гласувал и кой – не е. Ние не сме създали 

правила, но хипотезата, при която ние го отпишем,… (Реплики.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Уважаеми колеги, има процедура, предложена от госпожа Ганчева.

Заповядайте, господин Ивков, за обратна процедура.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  обратно  процедурно 

предложение  –  да  отговорим  на  лицето.  Нищо  не  ни  пречи  да 

отговорим на въпроса с истината, а именно, че нито има орган, нито 

има изборна  книга,  нито в  момента някой орган  е  оторизиран да 

издава такова удостоверение. Можем да му отговорим това и да му 

кажем, че неговият въпрос обаче, ще бъде поставен на обсъждане в 

Централната избирателна комисия за взимане на решение.

Предлагам  да  отговорим,  да  не  бавим  отговора,  да  не  го 

поставяме. Имаме достатъчно време, за да обсъдим подобен въпрос 

не в събота вечер.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  С 

риск да ме упрекнете, колеги, че не съм разбрала втората обратна 
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процедура  –  смятам,  че  това  не  е  процедура,  а  е  разглеждане  на 

въпроса нататък по същество.

Затова подлагам на гласуване процедурата за отлагане. Ако 

не се отложи, така както бяха се заявили, ще продължат. Аз ги помня 

заявилите се за изказване.

Подлагам  на  гласуване  въпросът,  докладван  от  госпожа 

Бойкинова, да бъде отложен по процедура, предложена от госпожа 

Ганчева.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Владимир Пенев, Ерхан 

Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова, Цветозар 

Томов),  против – 5 (Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло  

Ивков, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, не постигнахме отлагане за размисъл.

По ред на заявилите се за изказвания са господин Ивков и 

госпожа Сидерова.

Заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Предлагам  да  отговорим  на  лицето,  че 

към настоящия момент и за предстоящите избори няма процедура, 

по  която  да  му  бъде  издадено  такова  удостоверение.  Може  да 

добавим едно изречение, че ЦИК ще подложи на обсъждане както на 

свои заседания, така и на форуми, в които участва този въпрос. Ако 

решите.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Госпожа Сидерова, и ще го подложа на гласуване.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз по същество бих се присъединила 

на  този  етап  така  да  отговорим,  че  след  като  се  произнесе 

Конституционният  съд  Централната  избирателна  комисия  ще 

приеме  правила  по  чл.  242,  буква  „а“,  и  подкрепям  така  да  се 

отговори. 

Иначе  бих  Ви  казала:  „Това  е  изключено!“.  Това  означава 

избирателните списъци да си седят вместо в помещенията, където се 

съхраняват,  в  общинските администрации и  те да  си боравят  нон 
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стоп  между  избори  4,5,  8 или  дори  10  години  с  тях.  Това  е 

изключено! Това е нарушаване на всякаква тайна на вота и означава, 

че  всеки  може  да  си  работи  и  ще  има  достъп  до  този  списък. 

Нарушават се и правилата за съхранение на книжа и на всичко.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Господин Ивков, приемате ли само тази формулировка в това писмо, 

за да го подложа общо на гласуване? Ще постигнете ли съгласие по 

формулировката с госпожа Сидерова?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Вижте, аз да кажа, защото няма защо 

Ивков да приема, тъй като аз поисках добавяне.

Може сега да се отговори семпло, а когато тръгнем, приемем 

правила или нещо друго, тогава.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Тогава подлагам на гласуване предложението на господин Ивков да 

се  отговори  на  човека,  най-общо  го  казвам,  че  няма  такава 

процедура.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Румяна Стоева-Сидерова),  против – 3  (Метин Сюлейман, Севинч 

Солакова, Таня Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик по писма е госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо,  вх. 

№ ПВР-03-4 от 10.09.2016 г. Това е писмо от ГД „ГРАО“, с което ни 

изпращат  данните  за  име  и  постоянен  адрес  на  избиратели  – 

български граждани, които през 2016 г. навършват 16 години Това е 

във  връзка  с  разяснителната  кампания.  Така  че  Ви  докладвам  за 

сведение това писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  за  сведение 

писмо № ПВР-03-6 от  10.09.2016 г.,  с  което Администрацията  на 

Министерския съвет ни изпраща своите предложения и бележки във 

връзка  с  изпратения  за  становище  проект  на  решение  относно 

условията  и реда  за  изработването,  доставката  и  съхранението  на 

изборни  книжа  и  материали,  включително  за  съхранение  на 

техническите  устройства  за  машинно  гласуване,  експериментално 

машинно преброяване. То е във вътрешната мрежа в папката с моите 

инициали  и  Ви  предлагам  да  обсъдим  предложенията,  които  са 

направени, когато приемаме проекта за решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  дейността  на 

Централната  избирателна  комисия  по  отношение  на  медийните 

пакети – знаете, съгласно изискванията на чл. 187, да не повтарям 

нещата, по този повод 40 дни преди изборния ден трябва да имаме 

вече събрани при нас и предоставените ни цени на медиите. Затова 

Ви  предлагам  във  връзка,  мисля,  че  вече  настъпи  време,  от  дата 

15.09.2016  г.  за  експерт  да  приемем  в  комисията  на  граждански 

договор Елена Стефанова.  Знаете коя е,  не правя представяне.  Тя 

при нас работи вече две кампании по медийни пакети. Тъй като при 

нея  така  стоят  нещата,  че  не  е  ясно  докога  ще  може да  ни бъде 

полезна  в  тази сфера,  Ви предлагам от  дата  26.09.2016 г.  –  защо 

предлагам  от  26-ти,  защото  дотогава  вече  би  трябвало  да  сме 

получили от медиите цените и съответно да се започне работа по тях 

– втори експерт Виолета Богоева. Тя е юрист. Тя е помагала при нас 

на предходни избори по приемане на протоколите,  за  да може да 

бъде обучена от Елена Стефанова и да поеме по-нататък работата по 

медийните пакети. Предполагам, че на всички е ясно, че ще имаме 

доста работа в тази посока.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, аз лично бих подкрепила това предложение. Нека да 

уточним обаче с оглед и на другите лица, които ще  назначаваме, 

при какви условия ще ги назначаваме, включително какво ще бъде 

съдържанието  на  гражданските  договори,  какво  ще  бъде 

възнаграждението.  С  тези  мотиви  предлагам  да  отложим 

разглеждането  на  този  въпрос  до  момента,  в  който  съберем  и 

другите експерти към другите звена в ЦИК, които ще подпомагат и 

всички заедно да ги гласуваме.

Колеги, и последно писмо за днес.

Госпожа Солакова вече започнала да го докладва, но не беше 

публикувано във вътрешната мрежа. (Реплики.)

Колеги,  може  ли  за  внимание!  Писмо,  което  не  беше 

публикувано  във  вътрешната  мрежа.  Моля  да  го  погледнете. 

Госпожа Солакова започна да го докладва, да приключи доклада и с 

това да приключим за днес.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  към  №  ПВР-03-2  от 

10.09.2016 г.

Ако сте видели темите, аз стигнах до трета тема: „Машини за 

електронно управление“, включени са: „Киберсигурност, степен на 

подготовка“,  „Международен  пресцентър“  –  дали  ще  има  такъв, 

„Статус  на  обратна  информация  от  посланиците  ни  чужбина“, 

„Проблеми  държави,  командироване  на  служители  и  етапна 

подготовка“  –  предвижда  ли  се  и  как  да  протече,  „Среща  с 

областните управители“. От 08.09.2016 г. по хронография трябва да 

са  започнали  консултации  с  РИК,  „Медийните  пакети“, 

„Информационната кампания за референдума, подготовка от ЦИК“.

Докладвам  Ви  писмото  за  сведение.  Информирани  сме  за 

темите, по които ще се проведе среща на 13.09.2016 г. от 14,00 ч. в 

Министерския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова – докладва се за сведение.

38



Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  в  понеделник  от 

10,30  ч.  Само  припомням,  че  ще  положим  всички  усилия  в 

понеделник следобед, ако е възможно, да има среща с представители 

на  Министерството на външните работи. След това да се проведе 

среща  на  работната  група  за  експерименталното  машинно 

преброяване, като моля господин Томов да изпрати материалите по 

електронната поща на членовете на ЦИК, както се разбрахме, и ако 

може – и по-раничко, господин Томов, защото са много, за да можем 

да  ги  прочетем.  И  комисия  по  ЗДОИ  също  е  насрочена  за 

понеделник.

Приятна вечер Ви желая!

(Закрито в 18,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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