
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 388

На 9 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. Доклад относно удостоверения от Сметната палата по чл. 

37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови 

отчети на партиите. 

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Проект  на  решение  относно  условията,  реда  и 

организацията за гласуване на българските граждани извън страната 

в изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум. 

Докладва: Александър Андреев

3. Проект на решение относно условията и реда за образуване 

на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите 

на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите 

за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум. 

Докладва: Александър Андреев

4. Доклад относно подготовката на изборите в чужбина. 



Докладва: Йорданка Ганчева

5.  Проект  на  решение  относно  формата  и  структурирания 

електронен  вид  на  списъците  на  гласоподавателите,  подкрепящи 

регистрацията  на  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  за 

участие в информационно-разяснителната кампания на националния 

референдум. 

Докладва: Емануил Христов

6. Проект на решение относно реда за проверка на списъците 

с  гласоподавателите,  подкрепящи  регистрацията  на  партии, 

коалиции  и  инициативни  комитети  за  участие  в  информационно-

разяснителната кампания на националния референдум. 

Докладва: Владимир Пенев

7. Приемане на протоколи за национален референдум. 

Докладва: Румяна Сидерова
8. Доклад по разяснителна кампания. 

Докладва: Росица Матева

ІІ. МЕСТНИ ИЗБОРИ: 
9. Резултати от проверка на кандидати за кметове. 

Докладва: Камелия Нейкова
10. Доклад по методически указания за ОИК – част ІІ.

Докладва: Александър Андреев
11.  Проект  на  решение  относно  назначаване  на  секционни 

избирателни комисии. 

Докладва: Росица Матева

ІІІ. ДРУГИ: 

12. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Росица 

Матева, Ерхан Чаушев

13. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват:  Метин  Сюлейман,  Георги  

Баханов, Александър Андреев
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14. Доклади по писма. 

Докладват:  Цветозар  Томов,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Александър  

Андреев

15. Доклади по постановления на прокуратури. 

Докладват: Владимир Пенев, Георги Баханов

16. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня  Цанева  и 

Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Иванка  Грозева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-

Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  9 септември  2016 г. 

Колеги, преди да ви представя дневния ред, бих искала да ви 

уведомя за  следното:  утре  също ще имаме заседание.  Вече  сме в 

активен период. Заседанията ни са всеки ден. Надявам се, в неделя 

няма да се наложи, но го имайте предвид. 

Второ, днес в 11 ч. ще прекъснем заседанието, за да видим 

подготвена работа от външни експерти, които да ни я презентират. 
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След това в 12 ч. днес ще направим оглед на помещенията, в които 

започваме приема на документи на политически партии, коалиции и 

инициативни комитети. В 14 ч. днес има конкурсна комисия, което 

означава,  че към този момент ние няма да имаме кворум, така че 

нашето заседание днес ще бъде накъсано. Моля за извинение за това. 

Утре ще бъде по същия  начин. Няма как да бъде друго,  защото 

готвим местни избори на 2 октомври 2016 г., готвим местни избори 

на  6  ноември  2016  г.,  готвим  референдум  на  6  ноември  2016  г., 

готвим избори за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г. 

Моля ви, да имаме разбирането затова. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите с доклад за отваряне на 

запечатано помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам  ви, 

господин Чаушев. 

Други предложения? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем  към  разглеждането  на  точка 

първа от дневния ред, отсъстват днес по обективни причини всички: 

госпожа  Грозева,  господин  Цачев,  госпожа  Солакова,  госпожа 
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Сидерова,  госпожа  Мусорлиева,  господин  Райков,  а  госпожа 

Бойкинова ще закъснее. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1. Доклад относно удостоверения от Сметната палата по 

чл.  37,  ал.  1  от  Закона  за  политическите  партии  за  внесени 

финансови отчети на партиите. 

Уважаеми колеги, вчера в кабинета ми е получено обаждане, 

което ще бъде и  писмено обективирано,  но ние трябва да  решим 

този  въпрос  сега,  в  оперативен  порядък,  тъй  като  започваме 

регистрации и приемане на документи за регистрации на партии и 

коалиции от понеделник. 

В  кабинета  ми  е  получено  обаждане  от  госпожа  Колева  – 

главен одитор в Сметната палата. Колеги, въпроса който тя поставя, 

е относно удостоверенията, които Сметната палата издава по чл. 37, 

ал.  1  от  Закона  за  политическите  партии  за  внесени  финансови 

отчети на партиите, а именно: 

За всеки един от видовете избори, в които ще участва дадена 

партия  ли  трябва  да  бъде  издадено  отделно  оригинално 

удостоверение  –  имам  предвид  всеки  един  от  местните  избори, 

които предстоят и за които партията ще иска да се регистрира за 

изборите  на  2  октомври  2016  г.,  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката,  за  националния  референдум  и  за 

местните избори, които предстоят на 6 ноември 2016 г. 

Централната  избирателна  комисия  е  добре  да  има  единно 

становище по този въпрос, което да формира сега и да обективира в 

съобщение  и  до  политическите  партии,  за  да  знаят  те  как  да 

процедират. 

Моето  предложение  във  връзка  с  това,  колеги,  е  ние  да 

приемем веднъж получаване на оригинално удостоверение, защото 

това удостоверение за всеки пакет документи съдържа една и съща 
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информация, веднъж получено например за предстоящите избори на 

2 октомври 2016 г., след това да приемаме копия от него. 

Колеги, има ли противни становища? 

Моля  да  гласуваме  това  становище  и  оформянето  му  като 

съобщение на нашата страница, включително и информирането на 

госпожа Колева, а след като тя изпрати официалното запитване,  ние 

ще й върнем и официален отговор. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 … (Реплика на Румен 

Цачев: Тук съм.)

Режим на прегласуване, колеги. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преди да преминем към точка втора от дневния ред и 

с оглед служебната командировка на госпожа Солакова, предлагам с 

протоколно решение да  определим госпожа Ганчева да изпълнява 

функциите на секретар на ЦИК днес и утре, с всички пълномощия, 

които има секретарят. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 
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Заповядайте,  госпожо  Ганчева  да  докладвате  по  точка 

четвърта от дневния ред и след това ще върнем на точки втора и 

трета: 

4. Доклад относно подготовката на изборите в чужбина. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  с  оглед 

бързина и организиране на процеса по стартиране на заявленията за 

гласуване извън страната по електронен път и с оглед проведената 

днес поредна среща за подготовката на този процес,  да гласуваме 

проекти  на  писма,  които  ще  си  позволя  да  прочета  с  оглед 

преливането ни от работна среща с „Информационно обслужване“ 

АД  с  този  предмет  към  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия.  Не  съм  ги  подготвила,  но  ние,  комисията,  общо  взето 

присъствахме в цялост и сме запознати със съдържанието им. 

Предлагам  да  гласуваме  на  първо  място  писмо  до 

„Информационно  обслужване“  АД,  с  което  да  изпратим 

информацията,  която  дискутирахме  днес,  а  именно:  списък  с 

държавите, информация по отношение на формата на заявлението, за 

да  може партньорите ни от  „Информационно обслужване“ АД да 

разработят модел на електронното заявление, който ние отново да 

обсъдим  и  евентуално  да  приемем,  ако  сме  съгласни  или  да 

помислим какво би следвало още да се съдържа. И за да може да 

спазим  и  препоръката,  която  ни  направиха:  да  се  доближим  до 

датата,  която посочиха Временните обществени съвети в писмото, 

което вчера ви докладвах. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  такъв  проект  на  писмо  с  това 

съдържание,  за  да  може  администрацията  в  лицето  на  госпожа 

Красимира Манолова да придвижи оперативно информацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 

 ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Второто писмо, което е за нуждите 

отново  на  Централната  избирателна  комисия,  като  отново  нямам 

изписан проект, е със следното съдържание7 

За нуждите на Централната избирателна комисия във връзка с 

гласуването  извън  страната,  съответно  разкриване  на  секции  за 

национален референдум и избори за президент и вицепрезидент на 

републиката, молим да бъде създадена електронна пощенска кутия в 

домейна ЦИК.бг, а именно инфо-мфа... Всъщност, доколкото стана 

ясно, тази поща съществува на сървъра,  но имаме традиция да се 

изпращат  писма  с  цел  архивиране,  а  не  информация,  и 

безпроблемното й ползване на предстоящите избори и националния 

референдум. 

Писмото  е  до  господин  Ивайло  Филипов  –  изпълнителен 

директор на „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, госпожа 

Ганчева  от  аргументи  за  сигурност  не  прочете  пълния  адрес  на 

пощата – така и трябва. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Това бяха спешните първи две писма. 

Преминаваме към проектите на решения. 

2.  Проект  на  решение  относно  условията,  реда  и 

организацията  за  гласуване  на  българските  граждани  извън 

страната в изборите за президент и вицепрезидент и национален 

референдум. 

8



АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  вчера  ви 

докладвах за сведение постъпилите писма с вх. № ПВР-04-01-13 от 

07.09.2016 г., което е във връзка с нашето протоколно решение за 

изпращане  на  решението  за  условията  и  реда  за  образуване  на 

избирателните  секции  извън  страната  и  за  назначаването  на 

секционните избирателни комисии до Министерството на външните 

работи,  с  което  те  ни  изпратиха  тяхното  становище във  връзка  с 

приемането  на  решението.  И  бяха  посочили  и  някои  техни 

съображения  и  коментари  във  връзка  със  съдържанието  на 

решението. 

Във връзка с това и след като бяха обсъдени в рамките и на 

работната  група,  ви  предлагам да  приемем решението с  въведени 

корекции  в  текста  на  т.  7,  където  съгласно  предложението  на 

Министерството  на  външните  работи,  което  ние  възприемаме  с 

оглед и пълнота. Текстът в проекта, който бяхме изпратили, беше, че 

въз основа на заявленията по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс. Сега е 

по-ясен  текстът,  а  именно,  че  се  образуват  секции  извън 

дипломатическото или консулското представителство в случаите по 

чл.  14,  ал.  2  и  3  от  Изборния  кодекс  въз  основа  на  подадените 

заявления по чл. 16, ал. 1 от Изборния кодекс. Това е изменението, 

което е въведено в текста на това решение. 

Аз  ви  предлагам  вече  да  приемем  решението  с  номер, 

съответно да го публикуваме на нашата страница и да го изпратим 

на  Министерството  на  външните  работи,  което  да  публикува  на 

страницата на Министерството на външните работи, така както се 

изисква по Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване, колеги. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Колеги, това е Решение № 3459-ПВР/НР. 

Продължете, господин Андреев, с втория проект на решение, 

а след това ще гласуваме писмата. 

3.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

образуване  на  избирателните  секции  извън  страната  и  за 

назначаване  съставите  на  секционните  избирателни  комисии 

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и национален референдум. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  във  връзка  с  втория 

проект, който приехме с протоколно решение от 07.09.2016 г., във 

вчерашния  ден  се  върна  и  съгласувателното  писмо  от  страна  на 

Министерството  на  външните  работи.  Това  е  проект  № 3354  във 

връзка  с  условията  и  реда  за  организиране  гласуването  на 

българските  граждани  в  избирателните  секции  извън  страната  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  в 

националния референдум. Също сте запознати, тъй като то е качено 

във вътрешната мрежа. Със същия номер е писмото – винаги е към, 

тъй като те се отнасят към една и съща преписка, свързана с  двете 

решения. 

С оглед и обсъжданията,  които протекоха вчера в работната 

група, ви предлагам текста на решението, като в т. 8 предложението 

е  да  не  е  към  деня  на  указа  на  президента  за  насрочването  на 

референдума, а сме определили конкретната дата: към 8 август 2016 

г. 

Ще ви помоля да погледнете втория абзац в т. 12 от решението 

с  оглед  поставения  въпрос,  който  е  дали  избирател,  който   в 

изборния ден се яви в избирателната секция и желае да гласува и в 

националния референдум, дали следва да попълни две декларации 

Образец 22. Във връзка с това, тъй като може би не става съвсем 

ясно  от  първоначалния  текст,  който  бяхме  възприели,  аз  съм 

добавил един втори абзац. Молбата  ми е просто да погледнете и ако 

трябва,  да  го  доредактираме.  А  именно,  че  когато  избирателят 

10



(гласоподавателят) гласува в изборите за президент и вицепрезидент 

на  републиката  и  в  националния  референдум,  той  попълва 

поотделно  два  броя  декларации  –  Приложение  №  22-ПВР/НР  от 

изборните  книжа  -  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  и  за  националния  референдум.  По  този  начин  става 

ясно и те се прилагат към всеки един от списъците за гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че е неясно. Смисълът е същият, 

обаче  поотделно  и  за  президентските  избори,  и   за  националния 

референдум. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други корекции? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Приемам  предложението  на 

колегата Чаушев за изменението. 

И да добавя само още нещо. В т. 16 с оглед и пропуска, който е 

мой  в  първоначалния  проект,  сме  добавили  застъпниците  и 

представителите на партии, коалиции и инициативни комитети. 

И в опаковането е поправена техническата грешка. То е въпрос 

на изписване. Там също е поправено. 

По  същия  начин  предлагам  да  приемем  решението  с 

допълнението  на  колегата  Чаушев,  и  да  го  изпратим  на 

Министерството  на  външните  работи  за  публикуване  на  тяхната 

страница, а и ние да го публикуваме на нашата страница в рубриката 

за  избиране  на  президент  и  вицепрезидент  и  за  национален 

референдум. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  първо 

подлагам на гласуване така предложения проект на решение, ведно с 

допълненията и корекциите в залата. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
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Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3460-ПВР/НР. 

И  сега  подлагам  на  гласуване  изпращането  с  писмо  до 

Министерството  на  външните работи на двете  току-що приети от 

Централната  избирателна  комисия  решения  за  публикуване, 

едновременно с публикуване и на нашата интернет страница. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, да преминем в момента към точка девета от дневния 

ред, тъй като ми се струва, че тя е  приоритетна, макар че и всички 

други доклади също са спешни.  

9. Резултати от проверка на кандидати за кметове. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  днешното  заседание  в 

папка с моите инициали, с вх. № МИ-00-18 от 8 септември 2016 г. е 

информацията,  получена  от  „Информационно обслужване“  АД,  за 

извършената проверка на кандидатите за общински съветници и за 

кметове,  регистрирани за  участие в новите  избори на  2 октомври 

2016  г.  Това  е  проверката  относно  действителността  на 

регистрацията съгласно чл. 413 от Изборния кодекс, и наше Решение 

№ 3411 от 23 август 2016 г. 

От проверката е установено, че всички кандидати отговарят 

на изискванията за действителност на регистрацията. 

Също така в писмото са посочени някои технически грешки 

при изписване на имената или единния граждански номер на някои 
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от кандидатите,  като тази  информация ни беше предоставена  и  в 

резултат  на  извършената  проверка   от  ГД „ГРАО“,  относно  дали 

отговарят на изискванията за пасивно избирателно право. Резултатът 

от проверката ни беше предоставен на 2 септември 2016 г. 

Във връзка с това ви предлагам да изпратим до общинските 

избирателни  комисии  копие  от  писмата  на  ГД  „ГРАО“  и  на 

„Информационно  обслужване“  АД  с  резултатите  от  извършените 

проверки,  за  да  може  там,  където  все  още  не  са  отстранени 

техническите  грешки  при  изписване  на  имената  или  ЕГН,  това 

своевременно да си коригира в регистрите на ОИК, като писмото с 

№ 7920 е също в моята папка за днешното заседание. 

По отношение на  частичните  избори вчера  бяха  изпратени 

писмата  за  проверка  до  ГД  „ГРАО“  и  до  „Информационно 

обслужване“  АД.  Резултатът  от  проверката  на  кандидатите  за 

частичните избори за кметове е пристигнал в късните часове на деня 

вчера от „Информационно обслужване“ АД. 

Всички кандидати отговарят на необходимите изисквания, но 

аз  ви  предлагам  да  изчакаме  и  проверката  на  ГД  „ГРАО“  за 

частичните избори, която колеги, току-що постъпи с вх. № ЧМИ-04-

03-7 от 9 септември 2016 г. 

В  резултат  на  извършената  проверка  е  установено,  че 

кандидатите, регистрирани за кмет на община или кмет на кметство 

в частичните избори, насрочени на 2 октомври 2016 г., отговарят на 

условията  на  чл.  397,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  ГД  „ГРАО“  ни 

уведомява, че при двама от кандидатите има допуснати грешки при 

изписването на единните граждански номера и посочват кои са тези 

лица. 

Във връзка с това ви информирам, че писмото за резултатите 

от  проверките  на  кандидатите  за  частичните  избори  на 

„Информационно  обслужване“  АД  относно  действителността  на 

регистрациите, е постъпило с вх. № ЧМИ-00-16 от 8 септември 2016 

г. Както ви казах, те също отговарят на всички изисквания, само че 

по  отношение  на  регистрите  за  частични  избори,  резултатът  от 
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проверката на „Информационно обслужване“ АД, е установила, че 

не  всички  общински  избирателни  комисии  са  въвели  данни  за 

регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и инициативни 

комитети, както и номерата за последователността на изписване в 

бюлетината на местните коалиции.

Така  че  ви  предлагам да  изпратим аналогично писмо и  на 

общинските  избирателни  комисии  за  частични  избори  с 

допълнението  незабавно  след  получаване  на  писмото  да  въведат 

всички необходими данни в своите регистри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам коментари. 

Режим  на  гласуване  на  направените  от  госпожа  Нейкова 

предложения. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложенията се приемат. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  моля  ви  да  погледнете  в 

моята папка писмо с № 7919 до Административен съд – Русе,  по 

административно дело № 172 от 2016 г. Поради допусната грешка 

при изпращането на копия от протоколите от изборите за общински 

съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г.,  сме 

получили  писмо  с  вх.  №  МИ-08-42  от  8  септември  2016  г.  и  е 

необходимо  незабавно  да  изпратим  копие  от  протоколите  на 

избирателните  секции  в  община  Русе  от  изборите  за  общински 

съветници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това прекъсваме заседанието, за да проведем двете 

работни срещи, които имаме: една в този кабинет и една извън него. 

(След прекъсването.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме  днешното  заседание.  В  залата  см  11  членове  на 

Централната избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Колеги, днешното заседание ще бъде: в момента от 12,45 до 

13,20 ч., след което от 15,30 ч. 

Думата  има  госпожа  Нейкова  за  едно  съобщение  за 

последващо одобрение.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-00-36  от  9 

септември 2016 г. сме получили писмо от Българската народна банка 

относно внасяне  на депозитите по чл. 129 от Изборния кодекс  за 

изборите за  президент и вицепрезидент на републиката, в което се 

посочва  банковата  сметка,  по  която  ще  се  внасят  безлихвените 

депозити и съответно работното време, което в определени дни се 

удължава до 17,00 ч. 

Във  връзка  с  това  ви  уведомявам,  че  е  публикувано 

съобщение  на  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия, с което да информираме всички, които ще се регистрират 

за  участие  в  изборите.  И  моля  за  последващо  одобрение  на 

съобщението – то е със съдържанието на писмото, което е в папка с 

моите инициали в днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред, а 

именно: 

5. Проект на решение относно формата и структурирания 

електронен  вид  на  списъците  на  гласоподавателите, 

подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и инициативни 

комитети  за  участие  в  информационно-разяснителната 

кампания на националния референдум. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали ще видите предложението. Това е вторият 

файл. 

Преди няколко дни приехме подобно решение.  То касаеше 

обаче изборите за  президент и вицепрезидент на републиката, това 

касае  само  инициативните  комитети,  които  ще  участват  в 

информационно-разяснителната кампания в подкрепа въпросите на 

референдума. 

Съществената  разлика е  тази,  че де  факто тук в списъците 

освен стандартното, както беше: трите имена и ЕГН, тук се иска и 

адресът,  съгласно  нашето  решение.  Затова  фактически  е  по-

разширено. 

Основанията  са  чл.  57,  ал.  1,  т.  35  и  чл.  257,  ал.  1  и  2  от 

Изборния  кодекс,  който  е  във  връзка  с  §2  от  Преходните  и 

заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите 

в  държавната  власт  и  местното  самоуправление,  т.е.  прилагаме 

изискванията на чл. 257 във връзка с този параграф. 
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И предлагам решението във вида, в който го виждате. Само 

че  за  разлика  от  предния  път,  когато  беше  в  шест  колони,  сега 

колоните са девет. 

Структурираният  вид  да  съдържа  това,  което  беше  досега: 

пореден  номер;  номер  на  страница;  единен  граждански  номер; 

разделени собствено име,  бащино име и фамилно име като всяко 

едно от имената е по  21 символа, а само фамилното има 42 символа, 

тъй като знаете, че има фамилии с две имена с тиренце. Съответно 

символите,  които  са  позволени,   са  освен  букви  от  „а“  до  „я“, 

интервал, тире и  апостроф, тъй като има и имена с апостроф. 

Седмата  колона,  която  е  нова  в  случая,  е  именно 

наименование на населеното място на постоянния адрес. Той е до  30 

символа и е описано какво съдържа. Освен казаното досега, може да 

съдържа и точка, апостроф и  римски цифри. 

Осмата колона е наименование на локализационната единица, 

а именно: улица, площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и 

други. Максимален брой до 30 символа. 

И деветата колона е номерът на локализационната единица – 

това са термини, които сме взели от ГД „ГРАО“ точно,  както са. 

Като това фактически е номерът на съответния адрес, входа, етажа и 

апартамента, които са разделени с интервал. 

По-долу  има  пояснение  кое  какво  може  да  съдържа,  че 

примерно номерът на локализационната единица може да бъде от 

четири символа, от които най-много три да бъдат цифри, а ако са 

четири – последната трябва да бъде буквена на кирилица, тъй като 

има  адрес  13а  и  т.н.  Да  не  го  обяснявам.  За  входа  аналогично  е 

дадено как да бъде: или с една буква, или пък да бъде число с две 

цифри. Етажът да бъде с две цифри, апартаментът – с три цифри. 

Колони  8  и  9  се  попълват,  когато  адресът  съдържа  тези 

елементи. Ако няма, си остават празни. 

И  се  посочва  как  се  преминава  на  нов  ред,  какви  са 

символите. 
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Списъкът в структурирания електронен вид се представя на 

технически носител.

За  въвеждане  на  данните  в  структуриран  електронен  вид 

може  да  се  използва  приложената  програма  към  настоящото 

решение в EXCEL формат. И предложението ми е за още два файла: 

указание  за  използване  на  програмата  и  самата  програма.  Да  ги 

сложим както беше преди два дни направихме в Решение № 3448, 

ако се не лъжа. Да бъдат с линк веднага след решението, за да може 

този,  който  ползва  решението,  веднага  да  извика  програмата  и 

съответно указанието за попълване. 

Това е предложението. Стандартно е, няма нещо съществено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Христов, бих ви предложила няколко редакционни поправки: 

Вместо избиратели, в случая да говорим за гласоподаватели. 

Това е в относно и в т. 1 – списъците на гласоподавателите. 

И  в  относно  да  отпадне  изразът  „при  едновременно 

произвеждане  на  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката,  защото  това  е  решение  само  и  единствено  по 

отношение на националния референдум. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Добре, приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение ведно с корекциите в залата. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против 

– няма.  

Колеги, това е Решение № 3461-НР. 
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И колеги, подлагам на гласуване публикуване на указанията 

като линк към решението, както и съобщение на нашата страница с 

този линк. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против 

– няма. 

Приема се. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

6.  Проект  на  решение  относно  реда  за  проверка  на 

списъците с  гласоподавателите,  подкрепящи регистрацията на 

партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  на  националния 

референдум. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  колегата  Ганчева  сме 

подготвили  съвместно  този  проект.  Той  е  в  моя  папка  във 

вътрешната  мрежа  и  е  с  №  3435.  Няма  да  докладвам  подробно 

решението, защото то по същество преповтаря реда за проверка на 

списъците  с  избиратели,  подкрепящи  партии,  коалиции  и 

независими кандидати при участието им в изборите за  президент и 

вицепрезидент.  Само  на  новите  моменти  в  него  ще  ви  обърна 

внимание. 

Единият нов момент е свързан с правните основания. Извън 

посочените стандартно основания, които са по чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 

133,  ал.  2,  т.  5,  чл.  135,  чл.  140,  ал.  3,  т.  6,  чл.  142 и чл.  320 от 

Изборния  кодекс,  предлагам  да  посочим  чл.  7,  ал.  2  и  § 2  от 

Преходните  и  заключителните  разпоредби  на  Закона  за  пряко 
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участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление. 

Това е единият нов момент. 

И другият нов момент е,  че в т.  4.2.,  респективно т. 9.2.,  в 

тирето „общ брой лица без избирателни права,  в т.ч.“,  е добавена 

една  нова  звездичка  и  тя  е:  „* лица  без  постоянен  адрес  на 

територията  на  страната  към 8 август  2016  г.“,  която  е  датата  на 

издаване  на  указа  на  президента  за  определяне  на  датата  за 

произвеждане на националния референдум. 

В  т.  5  и  в  т.  10   съответно  срокът  за  извършването  на 

проверката – всъщност и на други места го има този срок, но срокът 

за  извършване  на  проверката  в  случая  е  еднакъв  за  всички 

участници,   които  желаят  да  се  регистрират  за  участие  в 

информационно-разяснителната кампания, и той е 37 дни преди деня 

на референдума според одобрената хронограма от ЦИК, което е 29 

септември 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против 

– няма.  
Колеги, това е Решение № 3462-НР. 

Колеги,  във връзка с  приетите сега решения и приетите по-
рано решения и с оглед работната среща, която имахме преди малко 
с  главния  секретар  на  Народното  събрание,  ви  предлагам  на 
интернет  страницата  на  Централната  избирателна  комисия  и 
посредством  медиите  да  публикуваме  съобщение,  с  което  да 
напомним,  че  започваме  да  приемаме  документи  за  регистрация, 
както  за  предстоящите  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 
републиката,  така  и  за  участие  в  информационно-разяснителната 
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кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г., от дата 
12 септември 2016 г.,  понеделник, в часовия диапазон, в който го 
правим  -   от  9,00  до  17,00  ч.  и  мястото,  на  което  ще  приемаме 
документи. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против 
– няма. 

Приема се. 

Заповядайте във връзка с това, господин Чаушев. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Във  връзка  с  това  ми  се  роди  една 

спонтанна идея, която искам да споделя. Да направим едно поле в 
двата  сектора,  които  имаме  за  президентските  избори  и  за 
националния  референдум,  със  заглавие:  „Регистрация  на  партии, 
коалиции и инициативни комитети“,  в които да вкараме всичките 
тези  решения,  които  взехме  досега  за  регистрациите  на  всичките 
тези субекти, за които казахме. 

Това  е  моето  предложение  –  просто  една  точка  с  текст 
„Регистрация  на  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети“.  И 
всички тези решения, които взехме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заедно  с 
образците  на  изборни  книжа,  респективно  книжа  за  националния 
референдум, ако искате. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, няма проблем. Не знам с линкове ли 
ще стане. 

РОСИЦА МАТЕВА: Понеже на страницата пише „Решения“, 
другото  може  би  да  бъде  „Решения  за  регистрация  на  партии, 
коалиции и инициативни комитети“. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не,  просто  регистрация,  че  ще  даваме 
пояснителни текстове. 

РОСИЦА МАТЕВА: А ще стане ли ясно, че вътре се намират 
и решенията? 
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Смислово  ключовите  думи  са  само 
„Регистрация на партии, коалиции…“, а вътре ще са решенията и 
всичко. И като кликне, ще му излезе абсолютно всичко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме с продължение на точка четвърта: 
4. Доклад относно подготовката на изборите в чужбина. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ще бъда кратка с оглед на 

това,  че  в  предходната  част  на  заседанието  гласувахме  спешните 
писма с оглед осигуряване на възможността да стартира процедурата 
по  подаването  на  заявленията  за  гласуване  извън  страната  чрез 
интернет страницата ни. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  писмо  до  Министерството  на 
външните  работи,  с  което  да  ги  поканим  на  среща,  на  която  да 
повдигнем  въпросите,  които  в  оперативен  порядък  възникнаха  и 
обсъдихме между членовете на  Централната избирателна комисия, 
както  по  повод  на  становищата,  които  получихме  по  повод 
проектите  на  решения –  вече  решения,  приети  в  първата  част  на 
заседанието,  така  и  по  други  въпроси,  които  са 
междуинституционални,  с  оглед  произвеждането  на  предстоящите 
избори и националния референдум. 

Аз лично считам, че тази среща трябва да се проведе в най-
кратък срок, но предлагам да пишем в писмото, че ще бъде уточнена 
в  оперативен  порядък,  като  госпожа  председателката  като 
представляващ комисията, ще се свърже и ще се уточнят тези неща с 
оглед удобството и на двете страни. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз предлагам да 
посочим  датата  –  в  понеделник,  а  часът  да  бъде  уточнен  в 
оперативен  порядък,  за  да  знаят.  И  двете  страни  имаме  интерес 
срещата да бъде по-скоро. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, да посочим датата 12 септември 
2014  г.,  а  моето  лично  предложение  е  срещата  да  бъде  в 
следобедната част на деня, ако е удобно. 

Предлагам ви това принципно да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,   режим 

на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма. 

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  гласуваното 

писмо аз, като ръководител на групата, ще се постарая да обобщя 

въпросите, които до този момент са формирани, за да ви ги изпратя 

по мейлите.  И този условен списък с  въпроси предлагам да  бъде 

допълнен от колеги по повод организацията.  Аз съм си записвала 

всичко, което е било обсъждано по време на нашите срещи, обмяна 

на мисли и т.н. 

Колеги,  за  коректност  и   към колегата  Андреев,  на  когото 
беше  разпределено  становището  на  Министерството  на  външните 
работи по втория проект на решение, който днес стана решение, а 
именно за условията и организацията на гласуването извън страната, 
към вх. № ПВР-44-01-13 от 8 септември 2016 г., понеже копието е в 
него,  а  оригиналната  преписка  остана  в  мен,  ви  го  докладвам  за 
сведение и за запознаване с цел да приключим преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева. 
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Колеги,  по  дневния  ред  следващата  точка  е  „Приемане  на 
протоколи за националния референдум“. Предлагам ви това да бъде 
точка  първа  в  дневния  ни  ред  от  понеделник  насетне,  за  да 
приключим с този въпрос. 

Следващата  ни  точка  от  дневния  ред  е  „Доклад  по 
разяснителна кампания“. Да оставим, колеги, и тази точка след като 
вече са готови изцяло документите за обществените поръчки. Днес в 
голямата  си  част  Централната  избирателна  комисия  присъства  на 
срещата с експертите, които сме наели. 

Във връзка с това, колеги, позволете ми да ви благодаря за 
добрата  организация  на  работата  на  Централната  избирателна 
комисия днес от старта на деня до тук. Свършихме изключително 
много работа и аз съм много удовлетворена. 

Колеги, тъй като докладът по методическите указания е по-
дълъг,  с  оглед  осигуряването  на  възможности  за  почивка,  ви 
предлагам  разглеждането  да  бъде  в  третата  част  на  днешното  ни 
заседание  като точка,  а  сега  давам думата  на  госпожа Матева  по 
точка  11: 

11. Проект на решение относно назначаване на секционни 
избирателни комисии. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  преписка, 

изпратена от Общинската избирателна комисия – Роман. Преписката 

е с вх. № МИ-15-999 от 8 септември 2016 г. 

Знаете,  че  в  кметство  Синьо бърдо  има насрочен  частичен 

избор на кмет на 2 октомври 2016 г. Проектът за решение е в папката 

с моите инициали от днешна дата, така че можете да се запознавате с 

него междувременно. 

При проведените консултации при кмета на община Роман на 

29 август 2016 г., са били поканени всички политически сили, които 

са  парламентарно  представени.  Явили  са  с  изключение  на 

политическа партия „Атака“, „Реформаторски блок“ и коалиция от 

партии  „АБВ“.  Останалите  5  политически  сили:  „ГЕРБ“,  „БСП  – 

Лява  България“,  „Патриотичен  фронт“,  „България  без  цензура“  и 
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„ДПС“, са направили своите предложения за назначаване на състав 

на секционна избирателна комисия. 

За пълнота ви пояснявам, че с решение № 224 от 22 август 

2016  г. общинската избирателна комисия – Роман, е определила, че 

съставът  на  СИК  в  Синьо  бърдо,  съобразно  и  наше  решение,  и 

изискванията на Изборния кодекс, трябва да бъде  от седем  човека. 

На консултациите политическите  сили са предложили свои 

кандидати  и  брой  членове,  като:  политическа  партия  „ГЕРБ“  е 

предложила един секретар и един член; коалиция от партии „БСП – 

Лява България“ – един заместник-председател и един член; „ДПС“ – 

един  заместник-председател  и  един  член;  коалиция  от  партии 

„Патриотичен  фронт“  –  един  заместник-председател;  коалиция  от 

партии „България без цензура“ – един председател. 

Впоследствие  при  воденето  на  преговорите  „БСП  –  Лява 

България“ е оттеглила предложението си за заместник-председател, 

и е останало предложението да има двама членове. 

На  практика  не  са  се  споразумели  за  разпределение  на 

заместник-председателското  място  и  са  изпратили  документите  в 

общинската  избирателна  комисия,  за  да  назначи  секционната 

избирателна комисия. 

Общинската  избирателна комисия обаче на  свое  заседание, 

което  е  проведено  на  6  септември  2016  г.,  е  обсъдила 

предложенията, като проект за решение е предложено съставът на 

секционната  избирателна  комисия  да  не  бъде  съобразен  с 

предложението на политическите сили и на практика е подложено на 

гласуване  предложение  председателят  да  бъде  назначен  от 

политическа партия „ГЕРБ“; заместник-председател – от коалиция 

от партии „БСП – Лява България“; секретар – от „ДПС“ и членовете, 

както  ви  ги  изброих.  Но  при  гласуването  не  е  постигнато 

необходимото  мнозинство.  Имаме  решение  в  хипотезата  на 

отхвърляне, което решение обаче не е оформено с номер. След което 

общинската избирателна комисия – Роман, е гласувала и оформила 
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решение с номер и с диспозитив: документите да бъдат изпратени на 

Централната избирателна комисия за назначаване. 

Има постъпило отделно от преписката с вх. № МИ-15-999 от 

7  септември  2016  г.  на  мейла  на  ЦИК  -   разяснение  е  наречен 

документът, който е изпратен. Към предложението на коалиция от 

партии „Патриотичен фронт“,  а  именно разяснението е  в  това,  че 

предложеният за заместник-председател на секционната избирателна 

комисия  човек  от  Патриотичния  фронт,  всъщност  досега  е  бил  в 

състава  на  три  общински  избирателни  комисии  в  гр.  Роман,  и 

всъщност  той  има  много  повече  опит  от  останалите  предложени 

членове на секционната избирателна комисия. Затова те смятат, че 

той трябва да бъде назначен за заместник-председател. 

В този смисъл аз  съм ви подготвила  проект за  решение,  в 

който ви предлагам да назначим секционната избирателна комисия в 

състав  и  с  разпределение  на  ръководните  места  така,  както  са 

заявени от политическите сили, а именно: 

Председател – Веселин Тончовски, който е предложение на 

Коалиция „Народен съюз“, която е от „ББЦ“;

За заместник-председател – Марин Връбчев.  Това е лицето, 

което е предложено от „Патриотичен фронт“ и което е било член на 

три общински избирателни комисии; 

Секретар  –  Илиана  Гетова,  което  е  предложение  на 

политическа партия „ГЕРБ“ и така е направено; 

И  останалите,  които  са  предложени  за  членове  съобразно 

предложенията на политическите сили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? - (Уточнения без микрофон.) 

Не виждам коментари. 

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
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Мария Бойкинова, , Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – 2 (Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман).  

Колеги, това е Решение № 3463-МИ. 

Колеги, позволете ми без да съм подготвила проект на писмо, 

да  ви помоля  да  гласуваме  проект  на  писмо до  „Информационно 

обслужване“  АД,  за  осигуряване  на  готовност  за  извършване  на 

проверки  от  граждани,  а  именно  избиратели,  респективно 

гласоподаватели,  които  са  включени  в  списъци  в  подкрепа  на 

регистрацията  на  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети, 

респективно партии, коалиции и независими кандидати, за участие в 

информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум,  респективно  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката на  6 ноември 2016 г.

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това давам почивка до 16,30 ч. В 16,30 ч. ви моля да 

сме тук. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  13  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание с т. 12: 

12. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи докладчик е госпожа Матева. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  за 

заседанието  от  вчера  е  проектът  на  решение  в  папката  с  моите 

инициали. 

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-181 от 07.09.2016 г., от 

областния управител на областна администрация – Враца, с което се 

прави  искане  Централната  избирателна  комисия  да  разреши 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 

представители  на  12  май  2013   г.,  и  от  проведения  национален 

референдум през 2015 г.

 Искането  е  във  връзка  с  необходимостта  на  книжата  и 

материалите от изборите за  народни представители  през  2013  г., 

които подлежат на архивиране, да им се извърши експертиза и да 

бъдат предадени на „Държавния архив“ за архивиране, а книжата от 

референдума ще бъдат оставени на съхранение в помещението.

В този смисъл съм подготвила проекта на решение, което ви 

предлагам да вземем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Колеги, коментари? - Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3464-НС. 

Следващият докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-182 от 

08.09.2016 г. сме получили искане от кмета на община Черноочене, с 

което  се  иска  да  бъде  разрешено разпечатването  и  отварянето  на 
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помещения, в които се съхраняват книжа и материали от местните 

избори през 2011 г., за предаването им в „Държавен архив“. 

Във въпросното помещение се съхраняват изборни книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове от 23 октомври 2011 г.; книжа и материали от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  през  2011  г.;  и  изборни  книжа  и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

национален референдум през 2015 г. 

Предлагам  ви  със  стандартния  текст,  публикуван  във 

вътрешната  мрежа,  да  разрешим отварянето  на  това  помещение с 

цел предаване на тези книжа и материали от изборите за общински 

съветници  и  кметове  през  2011   г.,  като  съответният  достъп  до 

запечатаното  помещение  се  осъществи  по  реда  на  т.  30  от  наше 

Решение  № 2662-МИ/НР от  18  октомври 2015  г.  За  извършените 

действия  се  съставят  съответните  протоколи  по  т.  31  от  същото 

решение. 

Със  съответните  уточняващи  текстове,  че  книжата  и 

материалите  от  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  през 

2015  г.  се  съхраняват  до  следващите  избори,  съответно  от 

референдума – за срок от 5 години. Съответно и за произведените 

избори за президент и вицепрезидент. 

Предлагам да разрешим при тези условия отварянето на това 

помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

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

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3465-ПВР-МИ. 
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Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

13. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик е господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-15-942  от  18  август  2016  г.  Това  е  искане от  общинската 

избирателна комисия  – Ардино, за изплащане на възнаграждение на 

членовете на ОИК – Ардино, за проведено заседание на 15 август 

2016 г.  

Докладът по тази преписка закъсня, тъй като първоначалното 

искане  беше  подписано  само  от  председателя  на  общинската 

избирателна  комисия   –  Ардино,  а  не  както  е  установено,  от 

председател  и  секретар.  След  дадените  указания  искането  вече  в 

оригинал  е постъпило, подписано от председателя и секретаря на 

комисията. 

Както казах,  заседанието е проведено на 15 август 2016 г., 

като  основанието  за  провеждане  на  това  заседание  е  Решение  № 

2901-МИ  от  5.11.2015  г.  на  Централната  избирателна  комисия, 

раздел  І,  т.  1,  букви  „в“  и  „г“.  На  това  заседание  са  прекратени 

предсрочно пълномощията на общински съветник, като със същото 

решение е обявен за избран и следващият в листата от политическа 

партия „ДПС“. 

На  заседанието  са  присъствали  8  членове  от  състава  на 

комисията,  в  т.ч.  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

петима членове. 

Във  връзка  с  това  искане  има  предварителен  контрол  за 

съответствие за изплащането на възнаграждението на членовете на 

общинската  избирателна комисия – Ардино,  както и във връзка  с 

това е подготвена справка № 43 от счетоводството на ЦИК. 

С оглед на това, уважаеми колеги, аз предлагам да одобрим 

така  заявеното  искане  на  членовете  на  общинската  избирателна 

комисия – Ардино, област Кърджали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Режим на гласуване. 

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

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

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

14. Доклади по писма. 

Първи докладчик е господин Томов, но е извън залата. 

Втори докладчик е госпожа е госпожа Нейкова. 

Трети докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви запитване от 

господин  Динко  Петров,  който  в  писмо  ни  казва,  че  смята  да 

упражни правото си на глас в секцията, където е регистриран, но има 

нужда от документ – да му се издаде документ, че е гласувал. И пита 

Централната  избирателна комисия „предвидена ли е  процедура за 

издаването на документ, удостоверяващ, че съм участвал в изборния 

ден, при поискване от моя страна…“

Считам, че въпросът е много резонен с оглед задължителното 

гласуване и независимо че то е в неделя, има много хора, които са на 

работа и може би имат нужда пред работодател да удостоверят, че са 

гласували. 

Считам,  че  такъв  документ  следва  да  им  се  издаде  при 

поискване.  Въпросът  е,  че  ние  трябва  да  помислим  дали  ще  има 

образец за бланка и под каква форма. (Уточнения без микрофон.)

Колеги, предлагам го на този етап за сведение и след решение 

на комисията по въпроса, ще докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Томов има думата в доклади по писма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ще докладвам две неща. 
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Преди два дни мисля докладвах за сведение едно искане за 

достъп до информация на господин Петър Анастасов, заведено под 

вх. № ЦИК-00-580 от 7 септември 2016 г. 

Междувременно проучих информацията по случая. Личното 

ми  становище  е,  че  процедурата,  по  която  е  сменен  всъщност 

предишният представител на БСЧИ – Пловдив, с господин Манов, 

напълно съответства на нашите правила. 

Но  тъй  като  имаме  искане  за  достъп  до  информация,  бих 

предложил  да  изберем  комисия,  която  да  подготви  отговор  на 

лицето, което иска тази информация и евентуално да се съберем в 

понеделник да свършим тази работа,  ако аз продължа да работя по 

случая или да се събере комисията. 

Искането  е  за  достъп  до  информация относно  това  дали  е 

одобрен за член на Обществения съвет към ЦИК господин Стефан 

Манов и с кое решение. Да обясня и ние го знаем, разбира се.  В 

Обществения  съвет  към  ЦИК  членуват  организации  и  всяка 

организация  има  правото  да  заменя  своя  представител.  Такъв  е 

случаят. Той е избран за представител на Българското сдружение за 

честни избори – Пловдив. 

Утвърждаване  на  представителите  на  организациите  в 

Обществения  съвет  ние  нямаме  практика  да  минава  през 

одобрението на Централната избирателна комисия. Ние одобряваме 

новите членове – организациите, които кандидатстват за влизане в 

Обществения съвет. От тази гледна точка лично според мен нищо 

нередно  не  се  е  случило,  но  е  редно  комисията  да  се  събере. 

(Реплики.)

Той  не  е  намерил  решение  на  Централната  избирателна 

комисия за одобряването на господин Стефан Манов като член на 

Обществения съвет към ЦИК и очевидно не е съвсем наясно, че ние 

одобряваме организации, а не  представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. 

Позволете ми две забележки. 
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На  първо  място,  когато  се  иска  достъп  до  обществена 

информация, не става дума за нередни неща, извършени в ЦИК. Да, 

Централната избирателна комисия не е извършила нещо нередно и 

не би трябвало  да  го предполагаме. 

Оттам-насетне във връзка с това, че ЦИК няма практика, аз 

бих  казала:  Централната  избирателна  комисия  няма  законово 

задължение нито с оглед разпоредбите на Изборния кодекс, нито с 

оглед  решението,  което  самата  Централна  избирателна  комисия 

прие. 

Това  е  само  и  единствено  за  корекция  на  изказа.  Да  не 

останат лицата, които ни слушат, с впечатлението, че става дума за 

практика. Не, става дума за норма.  

Продължете, господин Томов, с предложение за комисия. 

Колеги, упълномощавам за няколко минути госпожа Ганчева 

да води. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Томов,  продължете  с 

доклада си. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Аз  нямам конкретни предложения за 

членове на комисията. Може би който желае, но нека се съберем в 

понеделник  да  изчерпим  този  казус.  Аз  съм  събрал  цялата 

информация и мисля, че за половин час можем да свършим цялата 

работа. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би да предложа на колегата 

Томов, тъй като мисля, че госпожа Нейкова винаги участва в такива 

комисии, тя да бъде един от членовете. И госпожа Бойкинова – друг 

член. Става въпрос за Комисия по Закона за достъп до обществена 

информация. 

Колеги,  много  ви  моля  да  определим  комисията,  тъй  като 

заявлението следва да се разгледа в определен срок, да не изтървем 

срока. (Реплики.)

Имате думата, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм против създаването на каквито и 

да е комисии. Ние, като искаме да не направим нещо като хората, 
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създаваме комисии, както обикновено. Иска се дадена информация, 

която е достъпно. Да се провери от администрацията на ЦИК, да се 

докладва и да дадем отговор. Влязъл е по еди-какъв си начин, като 

представител  на  еди-коя  си  организация,  която  е  член  на 

Обществения  съвет.  Какво  ще  прави  комисия  по  въпрос  на  един 

човек…(Реплики.)

Иска се информация по строго определен въпрос. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колегата Андреев има думата. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Доколкото  разбрах  от 

докладчика,  искането  е  по  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация.  С  оглед  това  ние  трябва  да  спазим  процедурата  и 

правилата,  които  сме  приели.  А  съгласно  тези  правила  и  закона, 

трябва да има комисия, която да извърши проверка и съответно да 

докладва дали е налична тази обществена информация. Ако тя не е 

налична,  тогава  да  насочи  откъде  следва  да  бъде  изискана  тази 

информация. Тоест, пълният доклад, който е на комисията. 

И във връзка с това аз приемам, като считам, че в комисията, 

която трябва да бъде сформирана, следва да бъде и докладчикът, а 

именно колегата Томов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Според  Вътрешните  правила  за 

изпълнение на Закона за достъп до обществена информация, в тази 

комисия  само  при  необходимост  присъства  член  на  Централната 

избирателна  комисия.  Тя може да е  от  администрацията  на  ЦИК, 

както  колегата  Ивков преди  малко предложи администрацията  да 

подготви необходимите материали, и заедно с докладчика мисля, че 

ще се справят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тогава в 

тази комисия аз бих предложила, ако се обединим около това, да е 

директорът  на  дирекция  „Администрация“  и  юрисконсулт  по 
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преценка.  Колеги,  докладчикът,  директорът  на  дирекцията  и 

юрисконсулт по преценка на директора. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Цветозар Томов),  против – 2 (Ивайло 

Ивков, Таня Цанева).  

Предложението се приема. 

Господин  Томов  да  продължи,  след  което  е  господин 

Андреев. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги, по повод експерименталното 

машинно  преброяване  предлагам  работната  група  да  се  събере  в 

понеделник от 10,30 ч., ако няма да имаме по това време заседание. 

Като  аз  утре  или  най-късно  в  неделя  сутринта  ще  разпратя 

предложения,  които са в трите варианта,  които бяха обсъждани в 

комисията.  Да  ги  обсъдим  и  евентуално,  ако  стигнем  до  общо 

гледище, да го внесем в следващото заседание на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: То не е в противоречие с това, което 

каза докладчикът. Само ще му предложа, тъй като аз не съм член на 

тази група, но се интересувам от предложенията относно машинното 

преброяване, да го разпратите на мейлите на всички колеги. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разбира се, а всеки може да дойде и да 

участва  в  обсъждането.  Няма  никакъв  проблем.  Предлагам  то  да 

стане в понеделник от 10,30 ч., ако ви е удобно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме. 
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Във  връзка  с  поставения  въпрос,  за  понеделник  към 

настоящия  момент  ние  имаме  една  работна  група  в  10,30  ч.  и 

евентуално една работна среща следобед. Ако днес и утре свършим 

работата  си,  която  мисля,  че  ще  свършим,  е  напълно  възможно 

заседанието  ни  в  понеделник  да  бъде  кратко  и  да  може  да  се 

позиционира между тези две срещи. (Реплики, уточнения.)

Колеги, уточнихме в оперативен порядък, че заседанието на 

тази работна група ще бъде в понеделник след работната среща с 

Министерството на външните работи. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 

Андреев, който има да докладва писмо, възнаграждения и доклад по 

методическите указания. 

Господин Андреев, имате думата в последователността, която 

вие предпочитате. 

Аз ви предлагам да започнем първо с: 

10. Доклад по методически указания за ОИК – част ІІ.

Това е за нови и частични избори за общински съветници и за 

кметове. Тъй като все пак и на 2 октомври 2016 г. има такива избори, 

по  молба  на  колегата  Сидерова,  която  в  момента  по  обективни 

причини  отсъства,  тези  методически  указания  са  качени  в  моята 

папка за днешното заседание. Те са качени преди това от колегата 

Сидерова  в  предходни  заседания.  Към  момента  колегата  Христов 

беше направил свои коментари и забележки, които аз съм отразил и 

които, като стигнем до съответните места, ще ви посоча. Разбира се 

и той самият би могъл да ги посочи. 

В  тази  част  няма  съществени  промени  от  това,  което  е  в 

предходната част, затова мисля, че ще можем да вървим доста по-

бързо. Като текстове предлагам да ги гледаме по раздели. Предлагам 

да вървя по раздели и вече всеки един да има време да се запознае, 

ако до момента не се е запознал. И ако има някакви поправки, те да 

бъдат нанесени. 
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Част  втора,  раздел  първи  са  действията  на  общинската 

избирателна  комисия  в  изборния  ден  до  приключване  на 

гласуването.  Тук  са  нанесени  промените,  свързани  с  началото  на 

изборния ден. (Реплика на председателя.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

извинете, че започнах да говоря без микрофон. Не забелязах, че не 

съм си включила микрофона. 

Колеги,  предлагам в  т.  1  в  скобите  текстът:  „от  6,00 ч.  за 

ОИК“, текстът оттам-насетне да бъде: „на територията на които се 

произвеждат нови и/или частични избори, които са насрочени с Указ 

на президента, обнародван преди 26 май 2016 г.“ Там да поставим 

един индекс и под черта да опишем точно за кои избори става дума. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тук следва да имаме предвид и 

тези, при които е поискано гласуването по-рано – по  реда на чл. 229, 

ал.  6  от Изборния кодекс,  а  именно тези,  при които съответно се 

иска  започването  на  изборния  ден  един  час  по-рано,  което  в 

предходното беше 5,00 ч., а в конкретния случай вече е от 6,00 ч. 

при новото изменение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В такъв случай, 

колеги,  това  което  направих  в  момента  като  предложение,  е 

допълнение в т. 1, защото в тази точка ние в момента уреждаме само 

и  единствено  случаите  на  произвеждане  на  избори  с  указ  на 

президента,  обнародван  след  26  май  2016  г.  Да  сложим  една 

удивителна на т. 1 и под черта да кажем, че за новите и частични 

избори там, там и там ОИК започва да изпълнява дейността си от 

6,00  ч.,  а  евентуално  от  5,00  ч.  за  ОИК,  които  контролират 

съответните секции. Това да отиде под черта. (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това са действията в случай че са 

се явили всички – половината от членовете, а в другите случаи за 

членовете,  които  не  са  се  явили,  какво  следва  да  предприеме 

общинската  избирателна  комисия  с  оглед  започването  на  деня  на 

изборите. 
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След  това  са  задълженията  на  общинската  администрация, 

като  в  т.  6  има  две  числа:  по  отношение  на  компютрите,  които 

следва  да  бъдат  разположени  в  изчислителния  пункт.  Не  е  35,  а 

предложението е да са 40. (Реплики, уточнения без микрофон.)

Задължения на общинската избирателна комисия, задължения 

на отговорника на изчислителния пункт. 

По  отношение  на  задълженията  на  отговорника  на 

изчислителния пункт, в т. 11 – ще ви помоля да погледнете: датата 

не  е  тази,  която  е  посочена,  а  е  26  септември 2016 г.  Така  ли е, 

колега Христов?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: След което в т. 12 отпада третото 

тире,  тъй като „да участва при обучението на ОИК от членове на 

ЦИК“,  това  е  с  оглед  общите  избори.  В  случая  нямаме  такова  и 

текстът отпада. 

Следва буква „Б“ - Достъп до изчислителния пункт. Тук няма 

промени. 

В буква „В“ няма промени. 

В „Д“ – т. 25. Ще отпадне „национален референдум“. 

Процедурата е също за издаването на приемо-предавателната 

разписка,  съответно  дали  съответства  на  въведените  данни. 

(Реплики.)

Буква „Е“ - това е процедурата за установяване от ОИК на 

резултатите от гласуването. Тук съм си отбелязал какво трябва да 

падне. 

На стр. 10 има изписани два адреса на сайтове във връзка с 

одобряването на бюлетините. Тук въпросът, който седи, е дали те са 

същите. (Реплика на председателя.)

Добре, какво правим в тази връзка? Това е на стр. 10, абзац 

трети. – Чрез въвеждането на номер в бюлетината на достигналите 

до  втори  тур  кандидати  в  електронна  платформа.  (Реплика  на 

председателя.)
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На посочен от ЦИК адрес чрез усъвършенствана електронна 

платформа. 

И тук след адресите е останал пак “национален референдум“ 

и ще го залича. 

В протоколи на  ОИК,  тъй като  тука  са  посочени всичките 

протоколи,  които  са,  а  в  конкретния  случай  ние  ще  имаме  само 

едните,  добавяме  в  болдваната  част,  където  е:  „Въз  основа  на 

изготвеното  предложение  от  Изчислителния  пункт,  ОИК 

попълва…“, където е точката след „хартиен за кметове“, поставяме 

запетая и добавяме „в зависимост от избора“. 

След  което  е  Раздел  трети  –  „Предаване  на  книжа  и 

материали от ОИК на ЦИК. Тук по същия начин трябва на стр. 12, в 

буква  „б“  горе  махаме  референдума  в  буква  „а“.  В  буква  „б“ 

добавяме: „ако има такъв избор“. 

В буква „г“ добавяме отново, така както беше в предходната 

страница при протоколите на ОИК: „в зависимост от избора“. 

В „Обработка на информацията в ЦИК“… (Реплики.)

Колеги,  навсякъде  където  е  останало,  ще го  махна,  защото 

може да го има и на други места, където не сме го видели. 

Тук има едно предложение от колегата Емануил Христов, да 

бъде променен въобще третият абзац и да звучи по следния начин: 

„При  констатиране  на  различия,  Централната  избирателна 

комисия взема  решение  за  окончателните  числови  данни  за 

съответните  протоколи  на  СИК,  и  уведомява  ОИК  да  коригира 

базата  данни  на  ОИК  и  извършване  преизчисляване  на 

окончателните резултати от избора с актуалните данни, като отрази 

това в нов актуализиран протокол на ОИК и в своето решение, след 

което  Централната  избирателна  комисия  взема  решение  за 

публикуване  на  окончателните  числови  данни  и  сканираните 

протоколи на сайта на ЦИК. (Реплики, уточнения.)

И последната страница, предпоследният абзац също отпада, 

защото в случая членовете на ОИК… Това е при конституирането. 
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Това  са  предложенията.  Ако  има  други  допълнителни 

коментари,  а  аз  ще  погледна  и  ще  изчистя  израза  „национален 

референдум“. И другото, което е – допълнението към т. 1, която е за 

началото на гласуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? 

Подлагам на гласуване така предложените ни Методически 

указания за ОИК – част ІІ, ведно с корекциите, направени в залата. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Приемат се. 

И  колеги,  подлагам  на  гласуване  проекта  на  решение  за 

приемане на Методическите указания на  Централната избирателна 

комисия  по  прилагане  на  Изборния  кодекс  от  общинските 

избирателни  комисии  в  новите  и  частични  избори  за  общински 

съветници и за кметове – част ІІ. 

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, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3466-МИ. 

Господин Андреев, продължете с втория си доклад: 

13. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  на  доклад  е 

била справка за заплащане на възнаграждение на колегата Сидерова, 

която  ми  го  остави.  Допусната  е  грешка  при  докладването  на 
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присъствалите  на  заседанието  от  15.04.2016  г.,  като  е  пропуснат 

председателят.  Във  връзка  с  това  ви  предлагам  да  допълним 

присъствието на председател за заседанието на 15.04.2016 г. 

Искането е от общинската избирателна комисия – Ботевград, 

Софийска област, с вх. № МИ-15-688 от 10.05.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, няма коментари. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

И писма, господин Андреев. 

14. Доклади по писма. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание, в папката на колегата Сидерова е  предложен проект на 

писмо в отговор на искане с вх. № МИ-15-998 от 08.09.2016 г., от 

председателя  на  ОИК – Ботевград,  колегата  Колева,  която пита  с 

оглед неяснота по отношение на общински съветник, който е  станал 

независим,  т.е.  не  участва  в  групата  на  местна  коалиция  в 

общинския съвет. Следва ли той да бъде обявяван като независим и 

какво е неговото качество, как се установява това. 

Във връзка с това колегата Сидерова е подготвила отговор – 

доста подробен. Ще ви помоля да се запознаете с него. Отговорът е 

р7916 и е в моята папка. (Обсъждане без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  правя 

формално предложение този доклад да остане за сведение. 

Има ли други предложения? – Няма. 

Остава за сведение. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Второто писмо е с вх. № МИ-15-

1006  от  08.09.2016  г.  Отговора,  който  е  изготвила  колегата,  се 

намира във вътрешната мрежа за вчера, а за днешното заседание се 

намира в моята папка.  Самото писмо не е качено във вътрешната 

мрежа  –  писмото,  което  ни  е  изпратено  от  колегата  Колева  – 

председател на общинската избирателна комисия – Ботевград. То е 

относно  заплащане  на  адвокатски  хонорар  при  процесуално 

представителство и защита по дела срещу решения на ОИК: 

„Моля  да  излезете  с  конкретно  становище,  с  което  да  се 

уточни  въпросът  за  заплащане  на  адвокатски  хонорар  за 

процесуално представителство и защита по дела срещу решения на 

общинската  избирателна  комисия,  както  следва:  процесуално 

представителство – от председател,  от член или от упълномощено 

лице, което не е член на ОИК. 

Запознати сме с Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК. 

В случая това е сериозен ангажимент както за председателя и член 

на  комисията  при  защита  и  е  неоправдано  това  производство  да 

става безвъзмездно. Не е ясно, ако комисията упълномощи външно 

лице, откъде ще се заплаща хонорарът. 

Горните въпроси са неясни или е налице законов пропуск?“

Във връзка с това колегата Сидерова е подготвила отговор и 

считам,  че  съвсем коректно е  отговорила.  Затова  предлагам да  го 

изпратим. 

(Обсъждане без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  по  принцип  не 

възразявам срещу подготвения  от колегата  проект на отговор.  Но 

считам, че както по повод на други преписки дори сме връщали – аз 

лично съм докладвала – на общинските избирателни комисии, да се 

разписват  съобразно  законовите  изисквания,  когато  излизат 

документи от тях. 
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Предлагам да укажем – дори може и по телефона според мен, 

че  следва  изпращаните  документи  да  бъдат  подписвани  съгласно 

изискванията на Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По  същество  това  е  отлагане  на  разглеждането  до 

предоставяне на това указание. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Доколкото  аз  разбрах,  да 

изпратим писмото и просто да укажем…

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  предлагам  в  момента  да  не 

изпращаме никакъв отговор докато не получим надлежно подписано 

искане или документ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  правя  формалното 

предложение да изпратим текста на писмото, който е ясен и който 

колегата Сидерова е подготвила. И вътре в него да укажем или да 

обърнем внимание на ОИК – Ботевград, че документите, изпращани 

от общинската избирателна комисия, следва да бъдат подписани от 

председател и секретар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Постъпиха две различни предложения. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по принцип не възразявам срещу 

отговора,  както  казах,  но  считам,  че  това  е  именно  ролята  на 

Централната избирателна комисия. Както всички документи, които 

излизат  от  Централната  избирателна  комисия,  следва  да  са 

подписани по надлежния ред, така и …

Да изпратим отговора – видиш ли, ще разгледаме искането на 

госпожа Мария Колева, а останалата част от комисията, ако не знае, 

че госпожа Колева ни е сезирала по този начин? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно  по този начин ОИК ще е 

наясно какви въпроси задава председателят. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че се чуха двете предложения. 

Първото  по  ред  предложение  в  залата  беше  от  госпожа 

Ганчева,  а  именно:  сега  да  не  се  отговаря,  а  да  се  укаже  на 

председателя на ОИК – Ботевград, че изходящата  кореспонденция 

следва да се оформя по предвидения в Изборния кодекс начин. И че 

чакаме  такова  оформяне,  за  да  се  произнесем  по  поставените 

въпроси. 

Колеги, режим на гласуване на това предложение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Владимир Пенев, Ерхан 

Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – 4 (Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Господин Андреев, аз ще ви помоля, тъй като вие докладвате, 

да осъществите тази връзка и да дадете това указание. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И съвсем накратко за сведение да 

ви докладвам. Това е във връзка с т. 12: 

12. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Постъпило  е  от  общинската  избирателна  комисия  в  гр. 

Поморие, с вх. № МИ-06-794 от 09.00.1016 г. писмо, с което са ни 

изпратили протокол от 07.09.2016 г. и копие от заповед на временно 

изпълняващия длъжността кмет на община Поморие, от 21.10.2015 г. 

и  19.10.2015 г.  във  връзка  с  отваряне   на  запечатани помещения, 

които  са  отворени  с  оглед  искана  информация  от  Районна 

прокуратура – гр. Поморие, за предоставяне на тази информация. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Моля господин 

Пенев да докладва: 

15. Доклади по постановления на прокуратури. 
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  съобразно 

протоколно  решение  от   2  юни  2016  г.  постановления,  които  са 

публикувани в съответната папка  „Постановления“, в папка с моите 

инициали, но както в папка МИ, така и в папка НС, тъй като има и 

едно постановление, касаещо парламентарните избори, които бяха 

проведени. Те са със съответните индекси и може всеки колега да се 

запознае с тях. 

По принцип докладвам всички постановления за сведение. 

Искам  само  да  обърна  внимание  по  отношение  на 

постановление, постъпило с вх. № МИ-09-769 от 23 август 2016 г., 

където според прокурора има данни за допуснато административно 

нарушение от секционната избирателна комисия, която е разрешила 

гласуване  на  лице  по  настоящия  му  адрес,  без  да  е  осъществена 

процедурата  по  чл.  36,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  Всъщност  е 

изпратена  преписката  на  ЦИК  евентуално  във  връзка  с 

предприемане на действия по компетентност.

Но от  самото  постановление  е  видно,  че  не  са  установени 

данни  кой  точно  член  на  секционната  избирателна  комисия  е 

разрешил дописването в Избирателния списък, поради което на мен 

ми се струва, а и след такъв дълъг период от време ми се струва, че 

не е възможно да се установи реално кой е извършил нарушението, 

поради  което  ви  предлагам  и  това  постановление  да  остане  за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, коментари по този доклад? – Не виждам. 

Продължете. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз само искам да направя съобщение, 

че жалбата, която докладвах вчера, днес е пристигнала в оригинал. 

Става въпрос за жалбата, с която се иска преразглеждане на решение 

на  общинската  избирателна  комисия  –  Криводол,  във  връзка  с 
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регистрацията  на  независим  кандидат.  По  тази  жалба  ние  вчера 

одобрихме отговор с писмо. 

Към днешна дата обаче същата е постъпила в оригинал със 

съпроводително писмо от общинската избирателна комисия, в което 

е  посочено,  че  ни  се  изпраща  за  вземане  на  решение  по 

компетентност. 

Жалбата е публикувана в pdf-формат в днешното заседание. 

Утре  ще  ви  предложа  проект  на  решение.  Междувременно 

проверката  е  приключила,  поради  което  смятам,  че  можем  да  се 

произнесем по тази жалба и да се приключи производството по нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Колеги,  времето  напредна.  Всички  съществени  доклади  за 

днес бяха направени. 

Колеги, много продуктивен ден на Централната избирателна 

комисия! Благодаря! 

С това закривам днешното заседание на комисията. Свиквам 

следващото заседание утре, 10 септември 2016 г., от 15,30 ч., като 

моля  до  този  момент  да  бъдем  готови  със  своите  доклади  от 

работата, която ще извършим сутринта. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 18,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Йорданка Ганчева
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Стенограф:

Цвета Минева
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