
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 399

На 22 септември 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I. Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и 

национален референдум 

1.  Регистрация  на  инициативни  комитети  за  участие  в 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, регистрация 

на  инициативни  комитети,  партии  и  коалиции  за  участие  в 

националния референдум.

Докладват: Метин Сюлейман

Камелия Нейкова

Владимир Пенев

2.  Регистрация на кандидатски листи в изборите за президент 

и вицепрезидент на Републиката.

Докладват: Владимир Пенев,

Метин Сюлейман

3. Доклад относно организацията на изборите извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева
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4. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

ЦИК  при  отпечатването  на  хартиените  бюлетини  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент на Републиката.

Докладва:  Севинч Солакова

4а.  Доклад  относно  готовността  по  изготвената  поръчка  за 

възлагане отпечатването на хартиените бюлетини.

Докладва: Севинч Солакова

5.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 3501-ПВР/НР.

Докладват: Таня Цанева

Камелия Нейкова

Мартин Райков

6. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий  на  номерата  в  бюлетините  за  гласуване  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  проект  на  решение 

относно  теглене  на  жребий  за  поредните  номера  на  партии  и 

коалиции в бюлетините за гласуване в частични избори за кметове, 

насрочени за 06.11.2016 г

Докладва: 

7.  Проект  на  решение  относно  приемане  на  правила  за 

отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и 

вицепрезидент.

                                     Докладва: Александър Андреев

8.  Проект  на  решение относно  определяне  чрез  жребий на 

реда  за  представяне  на  кандидатите  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката в различните форми на предизборна 

кампания по БНТ и БНР.

                                   Докладва:  Александър Андреев

9. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий на реда за представяне на участниците в информационно-
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разяснителната кампания за  национален референдум в програмите 

на БНТ и БНР.

    Докладва: Александър Андреев

  9а.  Разяснителна  кампания  и  одобряване  на  проекта  на 

споразумение със Съвета за електронни медии.

      Докладва: Камелия Нейкова

II. Местни избори

10.  Предложение до президента за насрочване на частичен 

избор.

       Докладва:  Йорданка Ганчева

11. Регистрация на партии за  участие в частичните  местни 

избори                              

   Докладва: Мартин Райков,

       Метин Сюлейман

III. Други

12.  Искания за отваряне на запечатани помещения.

                             Докладва: Румен Цачев

13. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

                              Докладва: Александър Андреев

14. Доклади по писма.

Докладват: Александър Андреев, 

Владимир Пенев,

Румен Цачев,

Севинч Солакова,

Камелия Нейкова,

Ивайло Ивков, Таня Цанева,

Емануил Христов

15. Разни.                    

Докладват: Александър Андреев,
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Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 

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

Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейманов, Румен Цачев и Таня 

Цанева. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов, 

Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  15,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  22 септември 2016 г. 

Уважаеми членове на ЦИК, позволете ми преди да премина 

към проекта на дневен ред да ви поздравя със 108-та годишнина от 

обявяването на независимостта.

На  днешния  ден  България  става  суверена  държава  и 

равноправен партньор на европейските страни.

Ние  като  Централна  избирателна  комисия  носим  своите 

отговорности пред обществото във връзка с демократичните процеси 

в страната ни. Затова искам да използвам днешния случай, за да си 

пожелаем  ползотворна,  успешна  работа  в  организирането  и 

подготовката на предстоящите избори и референдум.
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Честит празник!

Колеги, предлагам следния проект на дневен ред:

В тематична рубрика:

I. Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и 

национален референдум 

1.  Регистрация  на  инициативни  комитети  за  участие  в 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, регистрация 

на  инициативни  комитети,  партии  и  коалиции  за  участие  в 

националния референдум.

Докладват:  Метин Сюлейман

     Камелия Нейкова

     Владимир Пенев

2.  Регистрация на кандидатски листи в изборите за президент 

и вицепрезидент на Републиката.

Докладват: Владимир Пенев,

Метин Сюлейман

3. Доклад относно организацията на изборите извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

4. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

ЦИК  при  отпечатването  на  хартиените  бюлетини  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент на Републиката.

   Докладва: Севинч Солакова

5.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 3501-ПВР/НР.

Докладват: Таня Цанева, 

6. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий  на  номерата  в  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  проект  на  решение 

относно  теглене  на  жребий  за  поредните  номера  на  партии  и 
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коалиции в бюлетините за гласуване в частични избори за кметове, 

насрочени за 06.11.2016 г

Докладва: Александър Андреев

7.  Проект  на  решение  относно  приемане  на  правила  за 

отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и 

вицепрезидент.

Докладва: Александър Андреев

8.  Проект  на  решение относно  определяне  чрез  жребий на 

реда  за  представяне  на  кандидатите  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката в различните форми на предизборна 

кампания по БНТ и БНР.

Докладва: Александър Андреев

9. Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий на реда за представяне на участниците в информационно-

разяснителната кампания за  национален референдум в програмите 

на БНТ и БНР.

Докладва: Александър Андреев

В тематична рубрика II. Местни избори

10.  Предложение до президента за насрочване на частичен 

избор.

 Докладва:  Йорданка Ганчева

11. Регистрация на партии за  участие в частичните  местни 

избори.

Докладва: Мартин Райков

       Метин Сюлейман

В тематична рубрика III. Други, колеги, точките от вчера:

12.  Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Румен Цачев

13. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладва: Александър Андреев
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14. Доклади по писма.

Докладват: Александър Андреев, 

Владимир Пенев,

Румен Цачев,

Севинч Солакова,

Камелия Нейкова,

Ивайло Ивков и Таня Цанева

15. Разни. 

Докладват: Александър Андреев

Ерхан Чаушев

  Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение 

на така предложения дневен ред? Първа е  госпожа Нейкова.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

включите точка „Разяснителна кампания“ по Ваша преценка къде.

И  относно  одобряване  на  проекта  на  споразумение  със 

Съвета за електронни медии може би да бъде в същата точка?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, в същата тази точка –

т. 9а.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:   Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите  в  „Доклади  по  писма“  от  вчера,  макар  че,  формално 

казано, не знам дали има смисъл вече да отговарям на това писмо, 

защото то беше много спешно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, вчера не можахме да 

го разгледаме. Записах си,  господин Христов.

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в т. Разни, в т. Доклади по писма и с проект на решение за 

промяна в състава на РИК по Ваша преценка.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде в точката за 

поправка  на  технически  грешки.  Включвам  Ви  и  Вас,   госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли други предложения?

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:   Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите с доклад относно готовността по изготвената поръчка за 

възлагане отпечатването на хартиените бюлетини.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Госпожо  Солакова, 

предлагам  това  да  е  директно  след  проекта  на  решение  относно 

осъществяване на контрол.

Записах Ви,  госпожо Солакова.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в т. Разни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах,   господин 

Чаушев.

Колеги, не виждам други желаещи. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

Режим на гласуване.

Колеги, отменям гласуването. Режим на прегласуване поради 

технически  проблем.  Гласуваме  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред.

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);  против – няма. 

Дневният ред  се приема.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 
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днешното  заседание  отсъстват  колегите  Мусорлиева,  Грозева, 

Сидерова,  Бойкинова,  Баханов  и  Матева,  колегите  Андреев  и 

Сюлейман са тук, но са дежурни и приемат документи. Така че ще 

присъстват на заседанието тогава, когато не приемат документи.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1.  Регистрация  на  инициативни  комитети  за  участие  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката, 

регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за 

участие в националния референдум.

Първи докладчик в зала е  госпожа Нейкова.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

Номерът на проекта е 3564 и е относно регистрация на партия „Съюз 

за Пловдив“ за участие в информационно-разяснителната кампания 

по въпросите на националния референдум.

Колеги,  проектът  на  решение  съм го  подготвила  по същия 

начин, както на предходния  национален референдум, но мисля, че 

това  е  първото  ни  решение  за  регистрация  в  националния 

референдум.  Затова  ще  ви  помоля,  ако  някъде  имате  бележки  да 

променим отделни текстове, след като ви го докладвам, да направите 

предложения.

Постъпило е заявление за регистрация от Партия „Съюз за 

Пловдив“, подписано от Евелин Парасков, председател, и Веселин 

Иванов  Козарев  –  заместник-председател,  заведено  под  №  2  на 

20.09.2016 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум. 

Заявена  е  позиция  „Да“  в  подкрепа  на  всеки  от  въпросите  на 

референдума.
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Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

състояние, издадено на 16.09.2016 г. по фирмено дело № 165/2011 г., 

удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от 

партията  за  2013,  2014  и  2015  г.,  образец  от  подписите  на 

представляващите  партията,  образец  от  печата  на  партията, 

удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва 

информационно-разяснителната  кампания  на  националния 

референдум, протокол от Изпълнителния съвет на партията относно 

участието й в информационно-разяснителната кампания. Това не е 

изискуем документ, но все пак, като е представен, прецених, че е по-

добре  да  бъде  изписан  в  решението.  Дадени  са  имената  и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и  счетоводната  отчетност,  свързани  с  информационно-

разяснителната  кампания,  списък,  съдържат  три  имена,  ЕГН, 

постоянен  адрес  и  саморъчен  подпис  на  заявени  3  540 

гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията за участие 

в  информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 

референдума.

От протокол с  вх.  № ПВР-04-03-20 от  21.09.2016 г.  от  ГД 

ГРАО  за  извършена  проверка  на  списък  на  гласоподаватели, 

подкрепящи  регистрацията  на  партията  за  участие  в 

информационно-разяснителната кампания се установява спазването 

на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие 

на необходимите 2 500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление,  Решение  №  3452-НР  от  08.09.2016  г.  на  ЦИК 

относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в 

ЦИК  за  участие  в  информационно-разяснителната  кампания  в 

подкрепа  на  въпросите  на  националния  референдум  или  на 
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алтернативната позиция на 06.11.2016 г., за регистрация на Партия 

„Съюз за Пловдив“ с позиция „да“ в подкрепа на всеки от въпросите 

на националния референдум.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за 

прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква “а“ от Изборния кодекс, 

във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите 

в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  ви  предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе следното решение:

„Регистрира  Партия  „Съюз  за  Пловдив“  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 

националния референдум на 06.11.2016 г. с позиция в подкрепа на 

всеки от въпросите на националния референдум „да“.“

Тук може би първият диспозитив трябва да бъде „с позиция 

„да“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум“.

„Решението  подлежи на  обжалване  пред  ВАС чрез  ЦИК в 

тридневен срок от обявяването му.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Единствено ми се струва, че трябва да допълните – ще дам 

думата  и  на  другите  колеги  –  но  в  мотивната  част,  както  е 

практиката  н  Централната  избирателна  комисия,  следва  да  се 

допълнят  мотивите  в  подкрепа  на  всеки  един от  въпросите,  така, 

както е в заявлението, и така, както сме правили досега.

 Госпожо Нейкова, да допълните мотивната си част преди да 

преминем към дискусия.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Да,  колеги,  в  мотивната  част  на 

решението ще бъдат допълнени мотивите на партията по всеки един 
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от  въпросите,  които  ще  ви  изчета  сега  от  заявлението  за 

регистрация:

По първи въпрос:  Задължителният вот  ще пресече  един от 

пороците в  България,  търговията  с  гласове ще сведе до минимум 

влиянието на партии, които от години играят ролята на балансьор в 

българския парламент и ще осигури по-широко представителство на 

българските граждани.

По  втория  въпрос:  Мажоритарният  избор  е  отговорният  и 

осъзнат  вот.  Някой  печели  заради  личните  си  и  професионални 

качества, а не, криейки се зад партийния апарат, който всъщност го 

избира  вместо  хората.  Този  вот  ще   разчупи  монопола  на 

политическите партии върху управлението на държавата.

По третия въпрос мотивите са три: Не е справедливо. Това са 

огромни  средства.  Субсидиите  не  намаляват  корупцията.  Всички 

живеем в България и виждаме, пред очите ни се пазаруват не само 

отделни депутати, но и цели партии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, откривам разискванията.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  имам  едно  съвсем  кратко 

предложение.  В  диспозитива,  предвид,  че  излагаме  мотивите  по 

всяка  една  от  позициите,  заявени  от  партията,  каквато  е  била  и 

практиката ни в предишния референдум, в диспозитива да изпишем 

накрая „съгласно изложените в заявлението мотиви“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари, 

предложения? Не виждам.

Колеги, мисля, че първият проект за регистрация за участие в 

националния  референдум  вече  е  готов  и  мога  да  го  подложа  на 

гласуване.
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Закривам разискванията. Колеги, подлагам на гласуване така 

предложения  ни  проект  на  решение,  ведно  с  допълненията, 

направени в зала.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин 

Райков, Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3582-НР.

 Господин Сюлейман, заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали в заседанието от 21.09.2016 г. има 

проект на решение № 3562.

Решението  е  относно  допускане  на  партия  „Движение  за 

социален  хуманизъм“  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на 

район „Младост“ – Столична община, насрочени на 06.11.2016 г.

Постъпило  е  заявление  от  Партия  „Движение  за  социален 

хуманизъм“,  подписано  от  Александър  Радославов,  председател  и 

представляващ  партията,  заведено  под  №  4  на  21.09.2016  г.  в 

регистъра на партиите за  участие в частичните избори за кмет на 

район „Младост“ – Столична община, насрочени на 06.11.2016 г.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетината  е 

Политическа партия Движение за социален хуманизъм.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  20.09.2016  г.  от 

Софийски градски съд, удостоверение от Сметната палата с изх. № 

48001197 от 16.09.2016 г. за внесени от партията финансови отчети 

за  2013,  2014  и  2015  г.  Партията  е  регистрирана  в  Централната 
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избирателна комисия съгласно Решение № 1635-МИ от 31.08.2015 г. 

за участие в общи избори за общински съветници и за кметове на 

25.10.2015 г.

Налице са  изискванията  на  чл.  463  и  чл.  464 от  Изборния 

кодекс за допускане на Партия „Движение за социален хуманизъм“ 

за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  район  „Младост“  – 

Столична община, насрочени на 06.11.2016 г.

С оглед на горното предлагам да приемем решение, с което 

да допуснем Партия „Движение за социален хуманизъм“ за участие 

в  частичните  избори  за  кмет  на  район  „Младост“  –  Столична 

община,  насрочени  на  06.11.2016  г.,  като  наименованието  на 

партията за отпечатване в бюлетината е ПП Движение за социален 

хуманизъм.

Нашето решение подлежи на обжалване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Колеги,  за  пореден  път  се  появява  една  и  съща  грешка. 

Господин Андреев, 14 членове на Централната избирателна комисия 

сме в зала и Вие сте гласувал, но името Ви не се е появило.

Отменям гласуването, колеги.

Гласуваме отново.

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

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

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин 

Райков, Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3583-МИ.



15

Следващ докладчик е  господин Пенев.

Заповядайте, господин Пенев, за Вашия проект.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали има четири проекта, които смятам да докладвам.

Първият проект е с № 3581.

Постъпило  е  заявление  от  Партия  „Българско  национално 

обединение“,  представлявана  от  Георги  Велинов  Георгиев, 

председател  и  представляващ  партията,  лично  подал  заявлението, 

заведено под № 1 на 19.09.2016 г.в регистъра на партиите за участие 

в информационно-разяснителната кампания.

Заявена  е  позиция „да“  по първия  въпрос на  референдума, 

алтернативна  позиция  „не“  по  втория  въпрос  на  референдума  и 

позиция  „да“  по  третия  въпрос  на  референдума.  Позициите  са 

обосновани.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва: да, 

защото личностите могат да променят системата.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: не, 

защото  никой  не  може  да  задължава  под  каквато  и  да  е  форма 

свободната човешка личност.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва: да, 

защото  в  тази  криза  тези  пари  могат  да  бъдат  насочени  в  други 

сфери.

Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на 06.11.2016 г. с Решение № 3578-ПВР от 25.09.2016 

г.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление и Решение на ЦИК № 3452-НР от 08.09.2016 г. за 

регистрация  на  Партия  „Българско  национално  обединение“  с 
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позиция  „да“  по  първия  въпрос,  алтернативна  позиция  „не“  по 

втория и позиция „да“ по третия въпрос.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за 

прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление, чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс 

във връзка с чл. 70, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите 

в  държавната  власт  и  местното  самоуправление  ви  предлагам  да 

регистрираме  Партия  „Българско  национално  обединение“  за 

участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на 

националния  референдум  с  позиция  „да“  по  първия  въпрос, 

алтернативна  позиция  „не“  по  втория  и  позиция  „да“  по  третия 

въпрос съгласно изложените в заявлението мотиви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване, колеги.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Мартин  Райков, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3584-НР.

Продължете със следващия си доклад,  господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Следващият  доклад  е  по  проект  за 

регистрация  на  Партия  „Българска  демократична  общност“.  Не  е 

качен.

Колеги, ако искате, ще оставя този проект допълнително да 

се  качи  във  вътрешната  мрежа.  Ще  ви  докладвам  тези,  които  са 

качени.
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Докладвам проект с № 3580.

Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  Партия  „Единна 

народна  партия“,  подписано  от  Лиляна  Йотова  Стефанова  в 

качеството  й  на  пълномощник  на  председателя  и  представляващ 

партията, заведено под № 3 на 21.09.2016 г. в регистъра на партиите 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите 

на националния референдум на 06.11.2016 г.

Заявена  е  позиция  „да“  по  трите  въпроса  на  националния 

референдум.  Колеги,  виждате  проекта.  Ако искате,  да  не изчитам 

трите позиции, защото са доста подробни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  ние  можем  да  се 

запознаем с тях и нека да се запознаем.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Да,  за  да  не  губим  време  и  да  не 

затрудняваме протокола.

Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката на 06.11.2016 г. с Решение № 3545-

ПВР  от  20.09.2016  г.  Налице  са  условията  на  закона  и  на  наше 

Решение  № 3452-НР  от  08.09.2016  г.  за  регистрация  на  „Единна 

народна партия“ с позиция „да“ по трите въпроса на националния 

референдум.

Затова  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

регистрираме  Партия  „Единна  народна  партия  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 

националния референдум на 06.11.2016 г. с позиция „да“ по торите 

въпроса съгласно изложените в заявлението мотиви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Пенев.

Колеги, преди да дам думата за коментари, ако има такива, и 

за  гласуване,  тъй като преди мъничко изчитахме мотивите,  а сега 

спряхме,  бих  искала  да  кажа,  че  това  не  представлява  проблем, 
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защото в нашия протокол решението ще бъде отразено със своите 

мотиви,  а  също  така,  след  като  това  решение  бъде  гласувано  от 

Централната  избирателна  комисия,  то  ще  бъде  публикувано  в 

съответния регистър и всеки ще може да се запознае с мотивите.

Колеги, има 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, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин 

Райков,, Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Таня Цанева и Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3585-НР.

Следващ проект,  господин Пенев. Заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващият проект е с № 3582. Той 

касае регистрацията на коалиция в националния референдум.

Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  Коалиция  ПП 

„Движение  21“  –  ПП  НДСВ,  от  Данаил  Валериев  Георгиев, 

представляващ  коалицията,  заведено  под  №  1  на  21.09.2016  г.  в 

регистъра на коалициите.

Заявена  е  алтернативна  позиция  „не“  по  първия  въпрос, 

позиция  „да“  по  втория  въпрос  и  алтернативна  позиция  „не“  по 

третия  въпрос.  Всяка  от  позициите  е  подробно  обоснована  така, 

както е изложено в проекта на мотивите на решението. Партията е 

регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката с Решение № 3546-ПВР от 20.09.2016 г. на ЦИК.

Налице  са  изисквания  на  специалния  закон  и  на  наше 

Решение № 3452-НР от 08.09.2016 г. за регистрация на коалиция ПП 

„Движение 21“ – ПП НДСВ с алтернативна позиция „не“ по първия 
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въпрос, позиция „да“ по втория въпрос и алтернативна позиция „не“ 

по третия въпрос на референдума.

Предвид изложеното и на основание съответните разпоредби 

от закона ви предлагам да вземем решение за регистрация на тази 

коалиция за участие в  информационно-разяснителната  кампания с 

алтернативна  позиция  „не“  по  първия  въпрос,  позиция  „да“  по 

втория  и  алтернативна  позиция  „не“  по  третия  въпрос  съгласно 

изложените в заявлението мотиви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Таня Цанева и 

Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3586-НР.

Нека и последният ми доклад да остане за по-късно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, преминаваме към 

точка втора от дневния ред: 

2.  Регистрация  на  кандидатски  листи  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент на Републиката.

Отново Вие сте докладчик,  господин Пенев. Заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, този проект е с № 3583.

Постъпило  е  предложение   от  Партия  „Българска 

демократична  общност“  за  издигане  на  кандидат  за  президент 

господин  Господин  Тончев  Тонев  и  кандидат  за  вицепрезидент 

Андрей  Аврамов  Андреев  в  изборите  на  06.11.2016  г. 
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Предложението  е  подписано  от  Господин  Тончев  Тонев, 

представляващ партията, която е регистрирана с Решение № 3533-

ПВР от 19.09.2016 г. на ЦИК.

Предложението  е  заведено  под  №  2  от  21.09.2016  г.  в 

регистъра  на  кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката в изборите на 06.11.2016 г. с искане за регистрация на 

кандидат за президент Господин Тончев Тонев със съответното ЕГН 

и съответния адрес, и кандидат за вицепрезидент Андрей Аврамов 

Андреев със съответното ЕГН и постоянен адрес.

Към предложението са приложени: заявления-декларация от 

кандидата за президент и от кандидата за вицепрезидент.

Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния 

кодекс  и  Решение  №  3441-ПВР  от  01.09.2016  г.   на  ЦИК  за 

регистрация  на  кандидати  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката в изборите на 06.11.2016 г.

Поради това ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във 

връзка  с  чл.  318,  ал.  2  от Изборния кодекс да  вземем решение,  с 

което  да  регистрираме  за  кандидат  за  президент  на  Републиката 

Господин Тончев Тонев, със съответното ЕГН и постоянен адрес и 

за  кандидат  за  вицепрезидент  на  Републиката  –  Андрей  Аврамов 

Андреев  със  съответното  ЕГН  и  постоянен  адрес,  издигнати  от 

партия Българска демократична общност.

На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент 

да бъдат издадени удостоверения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Пенев. Колеги, моля да погледнем внимателно това предложение за 

решение. Имаме ли някакви допълнения.

Колеги, тъй като обсъждаме въпроси извън микрофон, време 

е да минем на микрофон. 

Заповядайте, господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Твърдя, че текстът трябва да бъде ясен, 

стегнат, последователен, с ясна воля. Не считам, че многословието 

дава някаква допълнителна информация. Напротив, многословията 

замъгляват информацията. В тази връзка  казвам стегнато отгоре в 

„ОТНОСНО“, защото това са ключовите думи и в цялостна визия на 

това решение, което ще бъде качено на нашата страница. Знаете, че 

във всяко решение отдолу има и съответната препратка.

Тоест,  качи  ли  се  това  решение  с  ясно,  точно,  стегнато 

„ОТНОСНО“, отдолу ще има и съответното многословие на долното 

решение.  Хайде  да  облекчаваме  хората,  да  не  ги  заливаме  с  чак 

толкова  много  думи  –  е  моето  мнение  по  случая  относно 

регистриране и т.н. В един ред! Затова е това „ОТНОСНО“, трябва 

да е в ключови думи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  Вие  подкрепяте 

регистриране на кандидатска лиска за президент и вицепрезидент на 

Републиката, издигнати от съответната партия.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно. А отдолу съответно ще се появи 

онова многословно изречение и т.н., и т.н.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз искам да кажа, че приемам изцяло 

предложението на колегата Чаушев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като имаше 

две  позиции,  макар  и  несподелени  и  двете  на  микрофона,  аз 

подлагам на гласуване тази промяна в изписването на „ОТНОСНО“.

Моля, да гласуваме.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

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

Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов);  против – 1 (Ивилина Алексиева).
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Предложението се приема. 

Колеги,  има ли други  въпроси,  които  имаме  да  обсъдим с 

този  проект  на  решение?  Отново  ви  моля  да  го  погледнем 

внимателно, тъй като ни е първото решение.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  предлагам  да  отпадне  и 

вторият диспозитив: „На регистрираните кандидати за президент и 

вицепрезидент да бъдат издадени удостоверения“. Не е необходимо 

да присъства в решението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Пенев.

Колеги,  позиции  по  този  въпрос?  Противни?  Не  виждам. 

Колеги, друго? Не виждам. Закривам разискванията.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на  решение  ведно  с  двете  корекции,  а  именно  в  „ОТНОСНО“  и 

отпадането на втория абзац на диспозитива.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3587-ПВР.

Следващият докладчик по тази точка е  господин Сюлейман. 

Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание 

има два проекта за регистриране на кандидатски листи. Първата е за 

издигнати  кандидати  от  инициативен  комитет,  регистриран  с 
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Решение  №  3486-ПВР  на  Централната  избирателна  комисия, 

представляван от Пламен Трифонов Христов.

Точно това коментирахме преди малко – тъй като хипотезите 

са различни по отношение на инициативните комитети и партиите, 

според  мен  тук  е  по-добре  да  отпадне  и  да  остане  само  текстът 

„Инициативния  комитет,  представляван  от  Пламен  Трифонов 

Христов“, тъй като всичките решения ги има долу в мотивната част. 

Ако приемете това, така да го направим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Краткото  изписване  на 

партии и коалиции и съответно кратко за инициативните комитети.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Това, което е в курсив в „ОТНОСНО“ 

отпада. Така разбирам.

По-надолу  –  тук  са  независими  кандидати  за  президент 

Веселин  Найденов  Марешки,  и  независим  кандидат  за 

вицепрезидент Петър Живков Петров. 

За  разлика  от  предходното  решение  тук  има  едно  особено 

искане за отпечатване на наименованието на инициативния комитет 

в бюлетината по следния начин – затова и в курсив съм го отбелязал 

в проекта на решение. Според мен това искане е ирелевантно във 

връзка  с  процедурата  по  регистрация  на  кандидатските  листи. 

Евентуално,  ако  ЦИК  се  обедини  с  нарочно  решение  вече  да 

допълним  решението  за  промяна  на  наименованието  на 

инициативния комитет, според мен е по-добре това тук да отпадне и 

въобще не му е мястото в този проект на решение.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: А те къде са го заявили?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Те  са  го  заявили  заедно  с 

предложението,  което  е  направено  за  регистрацията  на 

кандидатската листа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, упълномощавам 

госпожа Солакова да води заседанието.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Проектът  е  №  3577.  На  стр.  1  в 

курсив  е  отбелязано,  че  е  заявено  искане  за  отпечатване  на 

наименованието на инициативния комитет в бюлетината по следния 

начин:  „ИК –  Марешки  за  президент“.  Тъй  като  в  приложението 

няма такъв ред в нашата изборна книга, това е тяхна инициатива – 

по  друг  начин  да  се  изписва  в  бюлетината  наименованието  на 

инициативния  комитет.  Това  е  ирелевантно  във  връзка  с  тази 

процедура, която в момента е при нас и не го изписваме.  Остават 

само инициативни комитети.

Тъй като е направено искане, все пак във връзка с това искане 

ще чакат отговор. Ще имам мотив.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колега  Ивков,  на  микрофон  ще 

направите ли предложението си? Предложението на колегата Ивков 

по отношение на заявеното искане за отпечатване на бюлетината – 

прав е колегата Сюлейман – че образецът на бюлетина така, както е 

утвърден  като  изборна  книга,  включително  и  техническите 

характеристики,  не  съдържат  в  първата  колона  изписване  на 

наименование на инициативен комитет. Следва да бъде отбелязано, 

че те са независими кандидати.

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз приемам предложението. Това е и 

моята идея и затова и така в курсив съм го отбелязал в проекта на 

решение. По-нататък в проекта на решение, колеги, е посочено, че с 

протокол  с  вх.  №  ПВР-04-03-11  от  20.09.2016  г.  на  ЦИК  от  ГД 

ГРАО  е  извършена  проверка  на  списъка  на  избирателите, 

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент 

и вицепрезидент за участие в изборите на 06.11.2016 г., от която се 

установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния 

кодекс за наличие на 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на независимите кандидати.
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Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния 

кодекс, наше Решени № 3441-ПВР от 01.09.2016 г. и предлагам да 

приемем решение, с което да регистрираме за кандидат за президент 

на Република България Веселин Найденов Марешки със съответното 

ЕГН  и  постоянен  адрес,  и  за  кандидат  за  вицепрезидент  на 

Република България Петър Живков Петров със съответното ЕГН и 

постоянен адрес, издигнати от инициативен комитет.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  отношение  на  изречението  за 

това, че няма да се произнесем по заявлението, ние трябва да кажем, 

че по заявеното искане за изписване в бюлетината „ИК – Марешки 

за  президент“  Централната  избирателна  комисия  не  следва  да  се 

произнася  поради  наличие  на  образец  на  бюлетината,  утвърден  с 

Решение на ЦИК еди-кой си номер.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Добре,  това  ще  бъде  в  мотивната 

част. Там ще го посоча. Няма да е в диспозитива.

За удостоверенията ще отпадне. 

Предлагам този проект на решение, колеги. Ако има други 

въпроси,  да  ги  обсъдим.  Аз  съм  променил  и  основанията  -  за 

инициативните  комитети  е  т.  2  –  обърнете  внимание,  докато  за 

партиите  е  т.  1  от  чл.  318,  ал.  1.  Тук  съм  го  коригирал  за 

независимите кандидати..

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли други коментари? Не виждам.

Режим  на  гласуване  на  така  предложения  ни  проект  на 

решение ведно с корекцията, направена в зала.

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин 
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Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3588-ПВР.

Връщаме се на предходната – точка първа - от дневния ред:

1. Регистрация на инициативни комитети за участие в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката, 

регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за 

участие в националния референдум.

Това е последния доклад на  господин Пенев по тази точка.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  проектът  е  качен  вече  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Проектът е № 3568.

Постъпило е заявление за регистрация от Партия „Българска 

демократична общност“,  подписано от  Господин Тончев Тонев в 

качеството му на председател и представляващ партията,  заведено 

под  №  4  на  21.09.2016  г.  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 

националния референдум.

Заявена  е  алтернативна  позиция  на  първия  въпрос  на 

референдума „не“, защото не осигурява представителство на големи 

групи от обществото.

Заявена  е  алтернативна  позиция  на  втория  въпрос  на 

референдума  „не“,  защото  нарушава  правото  на  избор  на 

гражданите.

На третия въпрос на референдума заявената позиция е „да“, 

защото възстановява равнопоставеността в политическия живот.

Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката на 06.11.2016 г. с Решение № 3533-

ПВР от 19.09.2016 г.
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Налице са законовите изисквания за регистрация на партията 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите 

на  референдума,  съответно  с  алтернативна  позиция  на  първия  и 

втория въпрос от националния референдум „не“ и на третия въпрос 

– позиция „да“.

Предвид  изложеното  и  на  съответните  законови  основания 

предлагам  да  регистрираме  Партия  „Българска  демократична 

общност“ за участие в информационно-разяснителната кампания по 

въпросите на националния референдум с алтернативната позиция на 

първи  и  втория  въпрос  „не“  и  на  третия  въпрос  –  позиция  „да“ 

съгласно изложените в заявлението мотиви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Пенев.

Колеги, има 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, Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3589-НР.

 Господин Андреев, не съм Ви записала. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с  моите инициали е  проект № 3585 във връзка  с  подадено 

заявление  от  Коалиция  „Калфин  -  президент“  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  на  националния 

референдум.

Постъпило е  заявление,  което е  вписано  в  нашия регистър 

под    № 2 от днешна дата.  Заявлението е подадено от  господин 
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Румен Петков като пълномощник на  представляващия коалицията 

Георги Първанов, а именно Коалиция „Калфин-президент“.

В  заявлението  позицията  на  коалицията  по  поставените 

въпроси  от  националния  референдум  е  „да“  по  трите  въпроса  на 

референдума, като в заявлението са изложени кратки мотиви в тази 

връзка.

По първия въпрос е обосновано, както следва: „Подкрепяме, 

защото винаги сме застъпвали виждането за повече мажоритарност в 

изборите,  тъй  като  стремежът  към  повече  пряка  демокрация 

означава и повече мажоритарност. Въпросът изисква сериозен дебат 

и последващи промени в изборното законодателство, за да се открои 

най-адекватният  модел  на  мажоритарност,  например  смесена 

система“. 

По втория  въпрос:  „Подкрепяме  тази  законодателна  мярка, 

доколкото  чрез  нея,  от  една  страна,  се  ограничава  влиянието  на 

купения и корпоративния вот, а, от друга, се създава възможност а 

актуализация на избирателните списъци. Приемаме задължителното 

гласуване,  но не одобряваме в бъдеще чрез  него да се нарушават 

граждански права, каквато е дерегистрацията при негласуване“.

По  третия  въпрос:  „Подкрепяме  широкия  граждански  и 

експертен дебат по темата за партийните субсидии. Убедени сме, че 

е необходим анализ на чуждия опит, за да се определи най-точното 

съотношение“.

Коалицията  е  регистрирана  за  участие  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент на Републиката с  Решение № 3564 от 

21.09.2016 г.

Докладвам за допълване на изложението ми, че с вх. № ПВР-

11-6  от  22.09.2016  г.  е  постъпило  по  електронната  поща  на 

Централната избирателна комисия писмо от адвокат Веселка Вачева, 

която също е упълномощена с пълномощното и която ни уведомява, 
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че са допуснали техническа грешка в заявлението, където е записан 

адрес за кореспонденция с коалицията и вместо „Ул. „Врабча“ № 23, 

ет. 2“ посочват правилния адрес: София, НДК, основна сграда, вход 

А3, кабинет 1-6.

Считам, че няма пречка да бъде допълнено и по този начин да 

се отрази.

Налице  са  изискванията,  за  да  регистрираме  коалицията  в 

националния  референдум  с  позиция  „да“  по  трите  въпроса  в 

съответствие с мотивите, които са изложени в заявлението, поради 

което ви предлагам да вземем решение и да регистрираме коалиция 

„Калфин-президент“ за информационно-разяснителната кампания по 

въпросите на националния референдум.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за  –  9 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева, Мартин  Райков, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов);  против – 2 (Ивайло Ивков, Таня Цанева). 

Решението се приема.

Решението има № 3590-НР.

Колеги, в момента, в който имате готови доклади по т. 1 и т. 

2, знаете, че са приоритетни, ще връщаме към тях, особено по т. 1

Преминаваме към точка трета от дневния ред:

3.  Доклад  относно  организацията  на  изборите  извън 

страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ще ви направя 

няколко  доклада,  които  са  свързани  с  организацията  на  изборите 

извън страната.

На  първо  място,  за  ваше  сведение  ви  докладвам,  че  чрез 

sapport@cik.bg –  това  е  е-mail  адресът,  на  който  българските 

граждани,  които  желаят  да  подадат  заявление  за  гласуване  извън 

страната,  подават  чрез  нашата  интернет-страница.  В  случай  на 

технически  проблеми  или  на  някакъв  друг  проблем,  който  е 

възникнал  при  подаване  на  заявлението,  получават  своевременен 

отговор и помощ, за да попълнят и подадат своето заявление – са 

пристигнали  съответно  запитвания  и  са  направени  отговори  във 

връзка с възникналите проблеми.

За ваше сведение ще се опитам да обобщя в продължение на 

разговора  ни с   господин Горанов,  който е  ръководител  на  отдел 

ИКТ в "Информационно обслужване" АД. Това е съконтрагентът на 

Централната  избирателна  комисия,  който  поддържа  системата  ни, 

ако мога така да се изразя,  която активирахме на 14.09.2016 г.  за 

подаване  на  заявления  за  гласуване  извън  страната  чрез  нашия 

интернет-сайт.

Колеги, към момента няма неудовлетворени отговори. Тоест, 

на  всички  граждани,  които  подават  някакъв  сигнал  или  някакво 

питане, свързано с техническия процес за подаване на заявление за 

гласуване извън страната, се отговаря, както каза  господин Горанов, 

в  рамките  на  същия  ден.  Имало  е  и  са  възниквали  проблеми, 

свързани  с  –  не  знам  дали  ще  възпроизведа  правилно  –  така 

наречения ява скриб и комбинацията му с различни видове браузери 

като – не съм сигурна, че ще съумея да ги цитирам. 

Провели  са  се  комуникационно.  Отстраняват  се 

своевременно.  Правят  се  съответните  технически  настройки  в 

системата. Примерно е възникнал проблем, когато гражданинът си 
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попълва  улицата,  примерно  „3  март“,  а  тя  е  въведена  с  цифри 

вместо  с  думички.  Но  се  отговоря  чрез  sapport@cik.bg какъв  е 

проблемът и съответно той се отстранява.

На места по света е имало проблеми, свързани с блокиране на 

системата,  което  е  било  моментно.  Но  с  оглед  това,  че  все  пак 

настройките за  сигурност са засекли някакъв злоумишлен трафик, 

който,  естествено,  не  е  от  българските  граждани,  които  подават 

заявление  за  гласуване  извън  страната,  и  системата  чрез 

автоматичните  си  настройки  реагира.  Към  момента  няма 

неизпратени  отговори.  В  това  ме  увери   господин  Горанов. 

Съответно са възникнали единични проблеми и с пускането на нови 

версии в различни мобилни устройства, съответни търговски марки.

Това е, което мога да ви кажа по отношение на системата и 

процеса по подаване на заявления за гласуване извън страната.  А 

като данни и бройка съответно списъкът на потвърдените и списъкът 

на непотвърдените са видни от интернет-страницата на Централната 

избирателна комисия и е достъпен както за отделните членове, така 

и за всички, които желаят да видят как върви процесът.

Това е. Ако имате някакви въпроси, на които, ако мога,  да 

отговоря,  или  пък  евентуално  да  се  опитаме  да  намерим 

информация,  тъй  като  с  оглед  натоварената  работа  на  комисията 

нямахме време да  проведем някакви работни срещи в последните 

дни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам,  госпожо Ганчева. За 

мен е важно, че няма неудовлетворени въпроси, че своевременно се 

преодоляват  проблеми,  ако  такива  възникват.  Очевидно,  на 

страницата ни процесът по подаване на заявление по електронен път 

протича нормално и спокойно.

mailto:sapport@cik.bg


32

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само за сведение ви докладвам, че в 

деловодството  ще  бъде  обособен  класьор,  който  ще  наименуваме 

„Сапорт“, за да може всеки колега,  освен чрез вътрешната мрежа, 

където се качват по резолюция на председателя отговорите, които се 

получават по sapport@cik.bg, да се запознае и на място.

Докладвам ви писмо с вх. № към ПВР-04-01-10 от 21.09.2016 

г.,  което има резолюция за качване във вътрешната мрежа, и е от 

Министерството на външните работи по повод изпратеното от нас 

Решение, което приехме на 16.09.2016 г., а именно № 3522-ПВР/НР, 

с което обявихме местата извън страната по информация и – знаете – 

приложен списък с входящо писмо от Министерството на външните 

работи, където ще се образуват избирателни секции за изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и   национален 

референдум съгласно чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс.

Колеги,  писмото  е  от  четири  страници  и  засяга  важни 

въпроси.  Ще  ви  моля  да  се  запознаете.  Сега  го  докладвам  за 

сведение.  Да  обсъдим  в  оперативен  порядък  съдържанието  на 

писмото,  след  като  колегите  се  запознаят.  Ще  помоля  да  бъде 

изпратено и по е-mail на членовете.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само моля да повторите 

номера на писмото.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Писмото е качено според мен във 

вътрешната мрежа на 21.09.2016 г., това е вчера. То е пристигнало 

по е-mail и е към ПВР04-01-10 от 21.09.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Следващият  ми  доклад  по  тази 

точка!

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-00-64 от 20.09.2016 г., като 

знаете,  че  ние  на  база  на  информацията,  която  получаваме  от 
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Министерството на външните работи с оглед информацията по чл. 

21  от  Изборния  кодекс,  те  ни  я  подават  своевременно,  и  ние 

изпращаме списъка с държавите с оглед стартиралата ни система за 

подаване на заявления за гласуване извън страната чрез интернет-

страницата ни до "Информационно обслужване" АД.

По този повод  господин Горанов ни е написал по е-mail, че 

във връзка с наше писмо от 19.09.2016 г. към предходно наше писмо 

с изх. № ПВР-00-38-10 от 10.09.2016 г., с което изпраща списък на 

държавите въз основа на получени отговори от приемащи държави 

за  произвеждането  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката  и   национален  референдум,  ви  информираме,  че 

списъкът с държавите в електронното заявление за гласуване извън 

страната  е  актуализиран,  като  съответно  са  добавени  държавите 

Източен  Тимор,  Бруней,  Сан  Марино,  които  досега  не  са 

присъствали в списъка, но са включени в изпратената таблица.

Тоест,  това  е  по  информация  на  Министерството  на 

външните работи, осъвременен е списъкът в системата, чрез която се 

подават заявленията чрез нашата интернет-страница. 

Поставен е, колеги, обаче и въпроса: „Също така молим да 

бъде уточнено дали държавите Палестинска власт и Палестина са 

една и съща държава, тъй като в приложената таблица е посочена 

държавата Палестина, а в по-рано изпратен ни списък на ДКП има 

посочено такова в Рамала – Палестинска власт. 

Аз възложих на администрацията,  ако е възможно, само да 

извърши проверките. Но не може предвид, че нямаме специална база 

данни  и  познания.  Затова  ви  предлагам  да  изпратим  писмо-

запитване до Министерството на външните работи в този смисъл с 

така поставения въпрос с оглед яснота и улеснение на българските 

граждани  да  могат  да  подават  заявления  за  гласуване  чрез 

активираната вече система.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  изпращане  на  писмо  до 

Министерството  на  външните  работи,  с  което  да  отправим  това 

запитване.

 Режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Севинч 

Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Генчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  има  пристигнало  и  днес 

питане,  което  е  чрез  sapport@cik.bg и  е  с  вх.  №  ПВР-22-76  от 

22.09.2016 г.

„Моля ви да добавите Таджикистан в списъка на страните, а 

също да ми обясните защо го няма, а има Суринам. Благодаря ви 

предварително.“

Ще възложа на администрацията да извърши проверка дали 

Таджикистан е  в  списъка  на  държавите,  който подадохме на база 

информация  от  Министерството  на  външните  работи  и  ще  ви 

докладвам отново този въпрос.

Сега го докладвам за сведение.

Колеги  докладвам  ви  за  сведение  и  за  запознаване  писмо, 

което е с поставени въпроси, които считам, че са от голямо значение 

с оглед организацията на изборите извън страната и е с вх. № към 

ПВР-22-19 от 16.09.2016 г., като питанията са следните:

„Бихме  искали  да  отправим  запитване  към  вас  относно 

тълкуването  на  чл.  14  и  чл.15  от  Изборния  кодекс  с  поставени 
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конкретни  въпроси,  а  именно:  необходимо  ли  е  подаване  на 

заявление за дипломатическите и консулските представителства или 

там автоматично се отварят по усмотрение на посланика, консула и с 

решение на ЦИК и какви са необходимите условия за откриване на 

втора  секция  на  територията  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства.

Не ви представям проект на отговор, предвид че считам, че 

следва  да  бъде  обсъдено  в  работна  група,  която  съгласувано  с 

председателя, ще организирам да се събере.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  госпожо 

Ганчева. Колеги, моля запознайте се с писмо към ПВР-22-19.

Заповядайте,  госпожо Ганчева,  до  продължите  с  докладите 

си.

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

към ПВР-04-01-19 от 21.09.2016 г., което е получено по е-mail и е 

неименувано „Необходимост от корекция на сайта“ и е подписано от 

господин Василий Такев, като ни уведомяват, че в Министерството 

на външните работи е постъпила грама от посолството на Република 

България  в  Дъблин  относно  необходимостта  от  нанасяне  на 

корекция  на  електронната  страница  на  ЦИК  за  подаване  на 

заявления  в  чужбина.  От  посолството  ни  информират,  че  на 

територията  на  Ирландия  няма  град  Арма,  съответно  в  скоби  е 

изписано  на  латиница,  като  същият  принадлежи  към  Северна 

Ирландия – Великобритания. Поради това предлагаме гр. Арма да 

отпадне  от  Ирландия  и  подадените  вече  две  заявления  да  се 

прехвърлят към гр. Арма във Великобритания.

Колеги, ще извърша необходимите проверки и ще се свържа 

и с "Информационно обслужване" АД и ще ви докладвам отново как 

е възможно да бъде направена корекция с оглед предоставената ни 

информация съгласно приложената грама. Прилага се и грамата за 
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запознаване, която е относно корекция на електронната страница на 

ЦИК за подаване на заявления в чужбина Ирландия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:

4. Проект на решение относно осъществяване на контрол 

от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини за изборите 

за президент и вицепрезидент на Републиката.

и към точка 4а от дневния ред:

4а. Доклад относно готовността по изготвената поръчка 

за възлагане отпечатването на хартиените бюлетини.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  е  публикуван  проектът  на  решение  за  осъществяване  на 

контрол  върху  отпечатването  на  бюлетините  от  Централната 

избирателна  комисия  в  изпълнение  на  правомощията  й  и 

възложените функции по чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс.

Тъй  като,  първо,  уточнявам,  че  проектът  на  решение 

предлагам да се изпрати на Печатницата на БНБ за изразяване на 

становище с оглед на това, че откакто е в сила Изборният кодекс от 

2014 г., при произведените преди това три различни вида избори и 

осъществен контрол от страна на Централната избирателна комисия, 

включително от въведената електронна система за местните избори 

миналата година в периода по одобряване на предпечатните образци 

на  бюлетините,  която  система  продължи  да  действа  и  при 

произвеждане на частични и нови избори след общите, редакцията 

на решението в общи линии преповтаря решенията ни, които досега 

са приемани, съобразявайки се с нововъведенията и оптимизацията 

на процеса по осъществяване на контрол.
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Това е като предварително уточнение по проекта на решение.

Второ,  искам  да  поставя  два  въпроса,  които  да  са 

предварително  обсъдени  в  Централната  избирателна  комисия  и  в 

зависимост  от  това  ще бъде  извършена  и  съответната  корекция в 

редакцията в проекта на решение.

Единият вариант,  тъй като говорим за  електронна система, 

която е въведена, за нея ние поставихме искане пред Печатницата на 

БНБ да бъде въведена на изборите за президент и вицепрезидент по 

време на срещата – спомняте си – сега ще го включим в проекта на 

решение.

Но заедно с това,  тъй като знаем, че електронната система 

включва и информацията за тиража по райони, с оглед на това, че 

Централната  избирателна комисия с  изменението в чл.  18 възлага 

отпечатването на хартиените бюлетини, е  добре информацията по 

системата  и  одобрението  на  предпечатния  образец  да  вървят 

едновременно с одобряване и на тиража по райони.

Това за нас няма да представлява проблем. Би било добре да 

бъде част от тази система, тъй като ЦИК ще бъде възложител и ще 

следи  изпълнението  на  договора  за  отпечатване  на  хартиените 

бюлетини. Това е наше задължение и съвсем естествено стои да се 

контролира  и  може  да  стане  едновременно  с  одобряване  на 

предпечатен образец.

Вторият въпрос, който стои, и аз предварително го поставям 

на вниманието на ЦИК, това е по отношение на ролята, мястото и 

обема  възложени  задачи  на  районните  избирателни  комисии  в 

процеса по отпечатване.

На  този  етап  проектът  на  решение  включва  участието  на 

районните  избирателни  комисии  в  периода  по  получаване  на 

бюлетините, доставката им в областния център и предоставянето на 

секционните  избирателни  комисии,  тъй  като  те  имат  това 
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правомощие съгласно Изборния кодекс – да осъществяват контрол, 

включително по съхранението на бюлетините.

Стои  въпросът  да  го  обсъдим  и  да  преценим,  като  лично 

моето  мнение  е,  че  няма  никаква  пречка  районните  избирателни 

комисии  да  бъдат  включени  и  в  процеса  на  етап  одобряване  на 

предпечатните образци на бюлетините. Тоест, да преповторим целия 

процес така, както беше по време на общите местни избори. Тяхно 

задължение е одобряване на предпечатния образец на бюлетината за 

района  заедно  с  тиража,  а  право  на  Централната  избирателна 

комисия  е  на  достъп  до  системата,  за  да  може  да  следи  както 

изпълнението  на  задачите  от  страна  на  районната  избирателна 

комисия,  така  и,  разбира  се,  съответствието  на  съответния 

предпечатен  образец,  включително  и  тиражите  на  бюлетините  по 

райони, и право на Централната избирателна комисия в случай на 

констатиране на грешки да блокира съответната бюлетина.

Говорим  за  едни  от  най-лесните  избори  –  с  един  изборен 

район и  секциите  извън  страната.  Считам,  че  бихме  могли  да  си 

позволим  да  възложим  и  на  районните  избирателни  комисии 

задължение в етапа по одобряване на предпечатните образци.

При това положение за разлика от написаното в проекта, че 

Централната  избирателна  комисия  на  свое  заседание  одобрява  и 

предпечатните образци се подписват дали от упълномощени членове 

– аз съм предвидила всички членове, така, както беше за ОИК, сега 

ще  се  прехвърли  и  това  ще  стане  задължение  на  районната 

избирателна комисия, стига всички да се обединим около това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, по така поставените въпроси и предложения има ли 

други позиции? Не виждам.

Колеги, аз подкрепям тези предложения.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в останалата част 

решението не съдържа промени в начина на организиране както на 

работата на Печатницата, включително на подизпълнители, ако има 

съобразно  изискванията  на  Наредбата  за  условията  и  реда  за 

отпечатване  и  контрол  върху  ценни  книжа,  така  и  по 

осъществяването на предаването, доставката, съхранението, както и 

на  охранителните  дейности  от  страна  на  Министерството  на 

вътрешните работи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, има ли други коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  предложението  да  одобрим  така 

предложения ни проект на решение с протоколно решение.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  подлагам на гласуване предложението да изпратим 

току-що  одобрения  с  протоколно  решение  проект  на  решение  за 

становище на Печатницата на БНБ.

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте,  госпожо  Солакова,  да  продължите  със 

следващия Ви доклад.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  този  етап  ви 

докладвам  за  сведение  готовността  на  администрацията  да 

представи  на  вниманието  на  Централната  избирателна  комисия 

документацията по възлагането на отпечатването на бюлетините за 

гласуване в изборите за президент и вицепрезидент, а във вътрешна 

мрежа,  сещате  се,  преди  няколко  седмици  още,  беше  оформена 

папка  „ОП-Бюлетини“  и  в  нея  бяха  публикувани 

проектодокументация на покана, приложение към поканата, както и 

информация във връзка с условията и реда, които са приложими при 

възлагането на отпечатването на бюлетините.

В днешната папка вече се намират окончателно изготвените 

проекти както на покана до Печатницата  на БНБ с необходимите 

приложения  съгласно  изискванията  на  Закона  за  обществените 

поръчки,  тъй  като  ние  всички  –  мисля,  че  имаме  и  протоколно 

решение в тази насока – решихме, че следва да се приложи Законът 

за обществените поръчки и специално процедурата по договаряне 

без  предварително  обявление,  за  което  ще  изпратим  покана  до 

Печатницата  на  БНБ.  Ще  получим  от  тях  оферта,  ще  отворим 

офертите и ще извършим договарянето въз основа на представения 

от нас проект на договор.

Подготвен е и проект на решение, което трябва да се одобри 

от Централната избирателна комисия и да се изпрати в Агенцията по 

обществените поръчки.  Заедно с  тези два документа в папката  се 

намира и информация, изготвена от колегите главни юрисконсулти 

Лилия  Богданова  и  Николай  Желязков,  които  работиха  по 

изработването  на  документацията,  по  нейното  съгласуване  с 

представители  –  експерти  от  администрацията  на  Министерския 

съвет  и  в  момента  подготвят  и  проекта  на  решение,  с  което 

Централната  избирателна  комисия  ще  открие  процедура  и  ще 
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одобри съответната документация за изпращане до Печатницата на 

БНБ. 

Видно от тази информация, тя съдържа данни и за правните 

основания, които следва да се приложат при възлагането, посочени 

са документите, които са изготвени като проекти и са приложение 

към поканата. В същото време информацията съдържа и справка за 

участието и съдействието, което нашите колеги от администрацията 

получиха от експертите от администрацията на Министерския съвет 

не  само  при  първоначалното  изготвяне  на  документацията,  при 

нейната редакция, както и окончателното изготвяне, включително и 

на  единния  европейски  документ  за  обществени  поръчки,  който, 

доколкото разбирам, за първи път се изготвя и се попълва от нашите 

колеги – главни юрисконсулти, а така и по всички останали проекти 

като приложение към тази покана.

Становището и оценката, която имат нашите колеги, е висока 

за  съдействието,  което са получили. То е  в отговор на изразената 

готовност от страна на заместник министър-председателя  господин 

Томислав  Дончев,  неговия  кабинет  и  ръководството  на 

администрацията  на  Министерския  съвет  да  осигурят съответното 

сътрудничество, както и съдействие с оглед на експертната помощ, 

която може да бъде осигурена.

Уважаеми колеги, на този етап ви докладвам за сведение, че 

във  вътрешната  мрежа  ще  бъдат  публикувани  и  ще  останат  тези 

документи.  Само  допълнително  ще  се  публикува  проектът  на 

решение.

Моля  в  понеделник  да  имаме  готовност  за  провеждане  на 

заседание  на  работна  група  1.2,  на  която  всички  желаещи  са 

поканени,  за  да  можем  да  приемем  решението  за  откриване  на 

процедурата  по  възлагане  на  отпечатването  на  хартиените 

бюлетини.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  тази  връзка, 

тъй  като   понеделник  е  изтичащ  срок,  ще  свикам  заседанието  в 

понеделник  след  обяд,  което  означава,  че  сутринта  могат  да  се 

проведат съответните работни групи.

Колеги, давам 10 минути почивка.

(след почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 11 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, стигнахме до точка пета от дневния ред:

5.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в решение № 3501-ПВР/НР.

Първи докладчик е  госпожа Цанева.  Заповядайте,  госпожо 

Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги, предлагам на вашето внимание проект относно поправка на 

техническа  грешка,  допусната  в  Решение  №  3501-ПВР/НР  от 

15.09.2016  г.  във  връзка  с  назначаване  на  РИК  –  10  район  – 

Кюстендил.

Затова ви предлагам да допуснем поправката на техническата 

грешка, която се състои в това, че името на член на РИК е записано 

„Венцислав Благоев Механджийски“, а трябва да се чете „Венцеслав 

Благоев Механджийски“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3591-ПВР/НР.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.

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

ПВР-15-39 от 22.09.2016 г., което е постъпило по електронната поща 

и е от упълномощен представител на ПП ДПС.

Направено е предложение за замяна в Районна избирателна 

комисия  –  Варна,  по  повод  заявление  за  освобождаване  по 

здравословни  причини  заместник-председателят  на  Районна 

избирателна комисия – Варна. 

Приложени са документи, съответно заявлението от  госпожа 

Билялова,  с  което  моли  да  бъде  освободена  от  заместник-

председателската  длъжност  в  РИК  –  Варна  по  здравословни 

причини.  Направено  е  предложение  на  мястото  на   госпожа 

Билялова  да  бъде  лицето  Бахредин  Абил  Юсеин  със  съответното 

ЕГН.  Приложена  е  диплома  за  завършено  образование  магистър 

право, удостоверение за правоспособност и декларация.

След като ми беше разпределено писмото, съм възложила на 

госпожа Манолова да се свърже със съответната политическа сила и 

да  се  осведомим  кога  ще  пристигнат  документите  в  оригинал  и 

съответно  пуснати  ли  са.  Междувременно   госпожа  Благоева  от 

деловодството  ме  уведоми,  че  с  деловодството  на  Централната 

избирателна  комисия  се  е  свързала   госпожа  Мехмед,  която  е 

представител на ПП ДПС и я е уведомила, че документите, които са 

получени  по  е-mail  с  входящия  номер,  който  ви  цитирах,  са 
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депозирани до ЦИК чрез куриер и ще пристигнат с оглед почивните 

дни в Централната избирателна комисия в понеделник сутринта.

Колеги,  предлагам  ви  проект  на  решение,  с  което  да 

освободим  госпожа Билялова и да назначим предложеното лице. 

Председателят  на Районната избирателна комисия – Варна, 

господин Жеков, се свърза с мен по повод грешка в изписването на 

страницата на интернет в състава на Районна избирателна комисия – 

Варна. Писмото ми е разпределено още на 20.09.2016 г., но поради 

обема не съм го докладвала.

По този повод попитах  господин Жеков дали има насрочено 

заседание  на  Районна  избирателна  комисия  –  Варна.  Той  ме 

уведоми, че заседанието е насрочено за утре и е с качен дневен ред.

Предвид това и с оглед да не се спира активната работа на 

Районна избирателна комисия – Варна, и да заседава в пълен състав, 

да направим така исканата замяна в състава на Районна избирателна 

комисия – Варна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  В диспозитива  след  „освобождава“ 

накрая да пишем „и анулира издаденото удостоверение“.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, колега Христов, приемам това. 

Но  направи  справка  и  удостоверенията  предвид  скорошното 

назначаване, не са предадени и всъщност няма какво да се анулира. 

То не е изпратено още. Затова не го включих. Ако приемате така, по 

този начин, да остане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Още  една  корекция.  Към  приложението 

този  абзац  с  документите:  „заявление  за  освобождаване  като 

заместник-председател на ОИК“, нали за РИК говорим?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, ще направя корекцията.

РУМЕН ЦАЧЕВ: И за декларацията накрая пише чл. 3, ал. 4. 

Там няма ал. 4. Предполагам, че е ал. 3.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Да,  това  е  техническа  грешка. 

Приемам забележките.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  искам  да  попитам.  Извинявайте 

само за секунда.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  ще  гласувам  против  този  проект, 

защото вчера Централната избирателна комисия след дълги дебати 

взе решение да назначим  госпожа Билялова и нямаме стабилен акт 

за  назначаването  й,  за  да  извършваме  замяна.  Считам,  че  трябва, 

особено, след като това решение ни беше отменено, беше ни върнато 

в тази част от Върховния административен съд и е твърде вероятно 

отново да бъде оспорено нашето решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

 Господин Пенев, заповядайте.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Само  да  уточня.  Постъпило  е 

предложение  за  друго  лице,  което  не  е  било  предложено 

първоначално при консултациите. Правилно ли съм разбрал, колега 

Ганчева? Извинявайте.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Правилно  сте  разбрал,  колега 

Пенев. Това лице се предлага сега да замени съответно лицето, което 

е подало молба за освобождаване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение ведно с корекциите, направени в зала.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева);   против  –  2  (Владимир  Пенев,  Ивайло 

Ивков). 

Решението се приема.

Решението има № 3592-ПВР/НР.

За  обяснение  на  отрицателен  вот  има  думата   господин 

Пенев. Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, гласувах против това решение, 

тъй  като  вчера  беше  взето  решение  за  назначаване  на  Мюмюне 

Мехмедова  Билялова  за  заместник-председател  на  РИК  –  Варна. 

Това решение още не е влязло в сила, поради което не може да се 

извършва промяна в състава на РИК, докато решението, с което е 

назначено лицето, не влезе в сила.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Пенев.

Заповядайте,  господин  Ивков.  И  Вие  имате  думата  за 

обяснение на отрицателен вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Единственото ми съображение, само да го 

доразвия,  е  това,  че  ако,  което  е  твърде  вероятно  с  оглед 

досегашната преписка, бъде оспорено вчерашното ни решение и то 
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бъде отново отменено или прогласено за нищожно, в което аз не се 

съмнявам, то тогава и това решение също ще бъде порочно. Можеше 

да  изчакаме  срока  за  обжалване,  за  да  имаме  стабилен 

административен акт, преди да извършваме замяната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

 Госпожо Ганчева, имате думата във връзка с грешка.

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

ПВР.15-33  от  20.09.2016  г.,  като  Районна  избирателна  комисия  – 

Варна,  ни уведомява,  че на страницата на РИК – Варна,  в Раздел 

„Състав“ са пропуснати двама от членовете на комисията, назначени 

с  Решение  № 3510/2016 г.  Дарина  Димитрова  Илиева  и  Димитър 

Димов Петров.

Молят  същите  да  бъдат  допълнени.  Може  би  с  колегата 

Чаушев като ръководител на групата ще организираме тази корекция 

или с "Информационно обслужване" АД. 

Колеги, простете незнанието ми, което буди у вас добър тон. 

Аз  съм длъжна да  го  докладвам и  да  организираме  в  оперативен 

порядък да бъде отстранено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предлагам   госпожа 

Манолова,  директор  на  Дирекция  „Администрация“  да  го 

организира.

Следващият докладчик по тази точка,  който се заяви, беше 

господин Райков. Но той ще докладва  писмо, а  госпожа Нейкова 

има  да  докладва  поправка  на  техническа  грешка.  Възразявате  ли 

първо тя да докладва? Благодаря.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  във вътрешната 

мрежа в  папка с  моите инициали е проект на  решение с  № 3567 
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относно поправка на  техническа  грешка,  допусната  в  Решение № 

3504-ПВР/НР  от  15.09.2016  г.  за  назначаване  на  Районна 

избирателна комисия – 12 район, Монтана.

Допусната е грешка по отношение на изписването на имената 

на заместник-председателя на РИК – Виолета Йорданова Ерменкова, 

като  в  решението  неправилно  е  изписана  Виолета  Йорданова 

Руменкова.

В тази връзка и предвид молбата от самото лице с вх. № ПВР-

15-38 от 21.09.2016 г., ви предлагам да вземем решение, с което да 

допуснем поправка на техническата грешка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3593-ПВР/НР.

Сега  давам  думата  на   господин  Райков  за  доклад. 

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Уважаема  госпожо председател, колеги! 

Постъпило е предложение за поправка на технически грешки от Ася 

Красимирова Радуилова, която се явява и резервен член с взето наше 

протоколно решение за  резервен член на  РИК – Перник,  относно 

Решение № 3497, в което твърди, че лицето Явор Руменов Давидков, 

когото  аз  като  докладчик  предложих,  е  заменен  неправилно. 

Изложила е различни мотиви. Но тъй като вече решението е минало 
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и през Определение на Върховния административен съд и е в сила, 

ви го давам само за сведение. Намира се във вътрешната мрежа в 

папка  с  моите  инициали.  Ако  имате  някакви  възражения, 

заповядайте.

Ще изготвя писмо-проект, с което да й отговорим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Райков.

Колеги, преписката е в папката на  господин Райков с вх. № 

ПВР-15-40 от 22.09.2016 г. Запознайте се с нея.

Колеги, преминаваме към следваща точка – точка десета – с 

докладчик в зала:

10. Предложения до президента за насрочване на частичен 

избор.

 Госпожа Ганчева е докладчик по точка десета.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали мисля, че от вчерашно заседание, се намира 

проект  на  решение,  с  който  да  предложим  на  президента  на 

Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство 

Генерал  Киселово,  община  Вълчи  дол,  област  Варна,  като  на  20 

септември 2016 г. ви докладвах преписка с вх. № към МИ-15-10-19 

от 20.09.2016 г., с която от Общинска избирателна комисия – Вълчи 

дол, ни уведомяват за прекратяване на пълномощията на кмета на с. 

Генерал Киселово и прилагат необходимите документи.

Съответно с писмо до главния директор на ГД  ГРАО в МРРБ 

господин Иван Гетов сме изпратили  искане да ни бъде направена 

справка за броя на населението на кметство Генерал Киселово към 

дата 31 август 2016 г.,  дата на прекратяване на пълномощията на 

кмета на съответното населено място. Върнато ни е с писмо с вх. № 
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МИ-04-03-30  от  21.09.2016  г.  справка  за  броя  на  населението  на 

кметство Генерал Киселово, а именно, че към 31.08.2016 г. съгласно 

Национална база данни „Население“ лицата са 524.

Предвид всичко това ви предлагам да направим предложение 

до президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет  на  кметство  Генерал  Киселово,  община  Вълчи  дол,  област 

Варна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев,  Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против  –  1  (Владимир 

Пенев). 

Решението се приема.

Решението има № 3594-МИ.

Колеги, моля,  гласувайте предложението да изпратим току-

що  взетото  решение  ведно  с  всички  прилежащи  документи  до 

президента с писмо със стандартен образец.

Моля, гласувайте.

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против –  няма.

Предложението се приема.
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Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  –  точка 

единадесета – от дневния ред:

11. Регистрация на партии за участие в частични местни 

избори.

 Господин Райков, заповядайте, за доклад.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  от  вчерашно  заседание  има  проект  относно 

допускане на ПП АБВ (Алтернатива за  българско възраждане),  за 

участие в частичните избори за кмет на район „Младост“ – Столична 

община, насрочени за 06.11.2016 г.

Постъпило  е  заявление  от  ПП  АБВ  (Алтернатива  за 

българско възраждане), за участие в частичните избори за кмет на 

район „Младост“ – Столична община, …..

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не го виждам във вътрешната мрежа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отлагаме  за 

малко разглеждането на тази точка, докато проектът на решение се 

публикува във вътрешната ни мрежа.

Продължаваме с рубрика „III. Други“

12. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.  Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № МИ-06-512 от 15.09.2016 г. от кмета на община Никопол, с 

което той ни уведомява, че в изпълнение на наше Решение № 1392 и 

Решение № 2974 на ЦИК община Никопол е предала за съхранение в 

Държавен  архив  –  Плевен,  подлежащи  на  съхранение  книжа  и 

документи от местните избори 2011 г., а също така ни уведомява, че 

са унищожени документи, определени като неценни от експертизата 

съгласно  изискванията.  Прилага  заповед  за  комисия,  както 

протокола във връзка с  унищожаването, с който те са предали на 
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фирма,  която е  оторизирана  за  такава  дейност,  книжата,  които са 

определени  за  унищожаване,  протокол  за  приемане,  както  и 

протокол от самото унищожаване чрез нарязване – шредиране.

Колеги,  бих  казал,  че  кметът  на  община  Никопол  съвсем 

съвестно и точно си е спазил задълженията във връзка с оценка на 

книжата, унищожаване на неценните книжа от съответните избори.

Има и друго такова писмо, с подобен характер, който е с вх. 

№ МИ-06-773 от 31.08.2016 г., с което кметът на община Искър ни 

уведомява,  че  са  предадени  в  Държавен  архив  –  Плевен, 

определените за  постоянно съхранение книжа от местните избори 

2011 г., като съответно към писмото са приложени протоколите на 

постоянно  действащата  експертна  комисия,  инвентарен  опис  на 

документите,  определени  за  съхранение  след  извършване  на 

експертизата.

 Докладвам ги и двете за сведение, колеги.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Цачев.

Колеги, връщаме се към предходната точка:

11. Регистрация на партии за участие в частични местни 

избори.

 Господин Райков, заповядайте, проектът на решение вече е 

качен във вътрешната мрежа.

МАРТИН РАЙКОВ: Докладвам проект относно допускане на 

ПП  АБВ  (Алтернатива  за  българско  възраждане)  за  участие  в 

частични избори за кмет на район „Младост“ – Столична община, 

насрочени за 06.11.2016 г.

Постъпило  е  заявление  от  АБВ (Алтернатива  за  българско 

възраждане),  подписано  от  Георги  Първанов,  председател  и 
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представляващ  партията,  заверено  под  №  5  на  21.09.2016  г.  в 

регистъра  на  партиите  за  участие  в  частични  избори  за  кмет  на 

район „Младост“ – Столична община, насрочени за 06.11.2016 г.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетината  е 

ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 19.09.2016 г. от СГС по 

фирмено дело № 474/2014 г., удостоверение от Сметната палата с вх. 

№  48001191  от16.08.2016  г.  за  внесени  от  партията  финансови 

отчети  за  2013,  2014 и 2015 г.  Партията  е  регистрирана  съгласно 

Решение № 1774-МИ от 03.09.2015 г. за участие в общи избори за 

общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.

Налице са изискванията. Предложението ми е следното:

„РЕШИ:

Допуска ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за 

участие в частични избори за кмет на район „Младост“ – Столична 

община, насрочени за 06.11.2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане).“

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Райков.

 Господин  Райков,  извън  микрофон  и  неправилно  Ви 

адресирах.  Имате  два  диспозитива.  Първият  диспозитив  е  по 

отношение на наименованието на  политическата  сила,  но вторият 

диспозитив  е  по  отношение  на  начина  на  изписване  на 

наименованието на партията за отпечатване в бюлетината и там по 

Решение на ЦИК не се изписват кавички. Това беше забележката, 

която направих. Виждам, че я приемате.

Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз нямах време да го обсъдя, защото сега 

го качиха, но ще го кажа на микрофон. От  господин Първанов ли е 

подадено  заявлението  или  от  упълномощено  лице?  Защото  ние 

пишем, ако е подадено и от кого е подадено и съответно трябва да 

има пълномощно.

МАРТИН РАЙКОВ: Точно така. Абсолютно прав сте, колега 

Ивков.  Допусната  е  грешка.  Заявлението  е  подадено  от 

упълномощено лице. Приложено е пълномощно от адвокат Веселка 

Вачева.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Молбата ми е това да се добави.

МАРТИН РАЙКОВ: Извинявам се много.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, има ли други коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение, ведно с корекцията и допълнението, направени в зала.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Мартин  Райков, 

Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, 

Цветозар Томов);  против –  няма.

Решението се приема.

Решението има № 3595-МИ.

Колеги, връщаме се към доклади по точка първа от дневния 

ред:

1. Регистрация на инициативни комитети за участие в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката, 

регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за 

участие в националния референдум.
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 Господин Сюлейман, заповядайте за доклад.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с  моите инициали от днешно заседание се  намира 

проект  на  решение  №  3579.  Той  е  относно  регистриране  на 

кандидатска  листа  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката, 

издигнати  от  Партия  Балканска  демократична  лига  за  участие  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  на 

06.11.2016 г.

Постъпило е предложение от Партия Балканска демократична 

лига, подписано от Николай Панков, пълномощник, регистриран с 

Решение № 3559-ПВР от 21.09.2016 г. на Централната избирателна 

комисия,  заведено  под  №  3  на  22.09.2016  г.  в  регистъра  на 

кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  в 

изборите на 06.11.2016 г.   на ЦИК за регистрация на кандидат за 

президент Кемил Ахмед Рамадан със съответното ЕГН и постоянен 

адрес  и  кандидат  за  вицепрезидент  Момчил  Добрев  Добрев  със 

съответното ЕГН и постоянен адрес. 

Към  заявлението  са  приложени  заявление-декларация, 

Приложение № 67-ПВР от изборните книжа,  подписана от Кемил 

Ахмед Рамадан,  заявление-декларация,  Приложение № 67-ПВР от 

изборните книжа, подписана от Момчил Добрев Добрев.

Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния 

кодекс  и  Решение  №  3443-ПВР  от  06.09.2016  г.  на  ЦИК  за 

регистрацията  на  кандидати  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката  в  изборите  на  06.11.2016  г.  за  регистрацията  на 

кандидати за президент и вицепрезидент в изборите на 06.11.2016 г.

С оглед на това и на основание чл. 57, ал. 1, т 12 във връзка с 

чл. 318, ал. 2 от Изборния кодекс предлагам да приемем решение, с 

което  да  регистрираме  за  кандидат  за  президент  на  Републиката 

Кемил Ахмед Рамадан със съответното ЕГН и постоянен адрес, и за 
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кандидат за вицепрезидент на Републиката Момчил Добрев Добрев 

със съответното ЕГН и постоянен адрес, издигнати от ПП Балканска 

демократична лига.

Нашето решение подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК 

в тридневен срок от обявяване на решението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Това  предложение,  което  сега  пристига,  се  вписва  и  се 

завежда в регистъра на кандидатите.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

с едната корекция

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов,  Ивилина Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов);   против  –    2  (Ивайло Ивков, Камелия 

Нейкова).

Решението се приема.

Решението има № 3596-ПВР.

Преминаваме към точка шеста от дневния ред:

6.  Проект на решение относно процедура за  определяне 

чрез жребий на номерата в бюлетините за гласуване в изборите 

за президент и вицепрезидент на Републиката.

Упълномощавам  госпожа Солакова да води заседанието.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е качен проект на решение № 3260-
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ПВР  –  жребий,  бюлетина  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката. 

С  това  решение  Централната  избирателна  комисия 

регламентира  процедурата  за  определянето  номерата  на 

кандидатските  двойки  в  бюлетината  с  оглед  тяхното  изписване. 

Процедурата ще  опиша съвсем накратко. Тя е познатата на всички 

нас  вече,  а  именно  жребият  да  бъде  проведен  с  участието  на 

членовете на Централната избирателна комисия, като се поставят в 

три  отделни  кутии  –  в  първата  имената  на  колегите,  които  ще 

участват  и  които  присъстват,  във  втората  кутия  се  поставят 

наименованията  на  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети,  които  са  издигнали  кандидатски  листи  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката и в третата – еднакъв брой номера, 

отговарящ на броя  на  регистрираните  в  ЦИК партии и коалиции, 

регистрирали  кандидатски  листи  и  регистрираните  кандидатски 

листи от инициативни комитети. 

От  първата  кутия  председателят  изтегля  имената  на  двама 

колеги, след което всеки един от тях изтегля от втората и от третата 

кутия по един плик, а именно с името и с номера, след което въз 

основа  на  този  жребий  с  наше  решение  ще  определим  и 

подреждането  на  номерата  на  кандидатските  листи,  издигнати  от 

партии, коалиции и инициативни комитети  в бюлетината.

Това решение, както в предходни избори, процедурата е една 

и  съща.  Няма  разлика.  Единствено  бих  искал  да  погледнете  по 

отношение на  точките,  които са  свързани с  определяне  датата  на 

провеждането на избора и на тях ви обръщам по-особено внимание. 

Другото  е,  че  до  момента  те  бяха  провеждани в  зала  „Св. 

София“,  във  фоайето,  което  е  от  към  ларгото.  Сега  с  оглед 

обективните  обстоятелства,  които  не  ни  позволяват  там  да  го 

проведем,  следва  да  мислим  да  бъде  направено  във  фоайето  към 
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централния  вход  на  източното  крило,  където  да  може  да  бъде 

проведе жребият, като дата за провеждането му ви предлагам това да 

е  05.10.2016  г.  сутринта,  за  да  може  след  това  вече  да  бъдат 

подготвени и решенията и в следобедното заседание на Централната 

избирателна  комисия  да  бъде  внесено  решението  за  определяне 

номерата на участвалите в жребия партии, коалиции и инициативни 

комитети,  които  са  издигнали  кандидатски  листи,  тъй  като  освен 

жребия  за  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  ще  следва  да  теглим и  жребий по 

отношение  на  представянето  на  участниците  в  информационно-

разяснителната  кампания  в  Българска  национална  телевизия  и 

Българското национално радио и жребия по отношение на участието 

в  различните  форми  на  предизборната  кампания  по  Българската 

национална телевизия и Българското национално радио в изборите 

за президент и вицепрезидент на Републиката.

 Отделно от това аз също така ви предлагам да обмислим и в 

същия ден да бъде проведен и жребият по отношение на частичните 

избори, които са насрочени за 06.11.2016 г.

Предложението ми е свързано с това, че до 01.10.2016 г., поне 

по нашата хронограма, но ще ви помоля и вие да го погледнете, е 

регистрацията  на  партиите  и  коалициите  от  Централната 

избирателна  комисия  за  участие  в  частичните  избори,  които  са 

насрочени за 06.11.2016 г.

По принцип по хронограмата  е  определено не  по-късно  от 

12.10.2016  г.,  но  аз  лично  считам,  ако  провеждаме  и   с  оглед 

активния период, който е във връзка с провеждането на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  за  националния 

референдум, би било по-удачно Централната избирателна комисия 

да се ангажира в провеждането на жребия в един ден, в който да 

бъдат  проведени  всичките  жребии,  а  не  да  бъде  накъсано,  още 
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повече, че 12.10.2016 г. е по-близко като датата 06.11.2016 г., което е 

денят  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  денят  на 

националния  референдум  и  денят  за  провеждането  на  частичните 

избори за кметове в различните места.

Погледнете  проектът.  Той  е  с  № 3260.  Остава  да  уточним 

дали приемаме датата 05.10.2016 г. Аз предлагам да бъде от 10,00 

или 10,30 ч., като ще променя в решението, че ще се проведе във 

фоайето  на  централния  вход  на  източното  крило.  Там  да  бъде 

проведен жребият, за да може да осигурим и възможността освен на 

представителите  на  политическите  сили,  които  ще  участват  в 

предизборната надпревара и в изборите, освен това и медиите, които 

да  могат  да  отразят  това  събитие  на  Централната  избирателна 

комисия.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Каква е идеята?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Идеята  е,  че  председателят  не 

участва в тегленето, тоест, за него няма плик, тъй като той ръководи 

жребия,  тоест,  той  тегли  от  кутията  имената  на  колегите,  които 

присъстват и които участват в жребия.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колега  Цанева,  ще 

направите ли на микрофон предложение, тъй като колегата Андреев 

отговори на микрофона?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колега Андреев, благодаря Ви за отговора, 

който в оперативен порядък дискутирахме кратко.

Моят въпрос беше по т.  1  – необходимо ли е  в  кутията,  в 

която са пликовете,  съдържащи имената на членовете на ЦИК, да 

присъства и без плик името на председателя. Аз не виждам смисъл 

от това.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично считам, че следва така 

да  остане текстът.  Този текст  мога  да  кажа,  че  е  традиционен от 

много отдавна.  Защо? Ще ви обясня каква е логиката.  Без плик – 
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това  е  не,  защото  Централната  избирателна  комисия  не  знае,  че 

председателят води жребия, а все пак по отношение на участниците, 

които четат процедурата, да знаят и в един момент да не възникне 

въпросът: а защо името на председателя не е вътре.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  други  мнения?  В 

решението, ако бъде изрично записано, че името на председателя не 

присъства в кутията в плик, ще бъде толкова ясно, колкото и ако 

присъства без плик.

Колега Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Като не се разбрахме, аз правя формално 

предложение да отпадне, защото ми се струва нонсенс, независимо 

че има традиция. Ако пък случайно не отпадне, трябва да напишем 

„и лист без плик“,  защото иначе смислово не се връзва – „в една 

кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на 

присъстващия, и без плик – с името на председателя“

Тоест,  аз  предлагам  тестът  изобщо  да  отпадне,  защото 

колегата Цанева си каза само въпроса, не направи предложение. А, 

ако  не  отпадне,  поне  да  кажем  „и  лист  без  плик  -  с  името  на 

председателя“.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колега  Андреев,  ако 

поддържате текста, ще го подложа на гласуване с оглед на това, че 

има  формално  направено  такова.  Като  човек-традиционалист 

поддържате? Да?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  си  поддържам  проекта.  А 

вече, ако има предложение, нека да го подложим на гласуване.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване формалното предложение да отпадне тази част от първо 

изречение  на  т.  1  –  след  „….ЦИК.“  да  бъде  добавено  отделно 

изречение, че името на председателя не присъства в плик в кутията 

или не се поставя плик с името на председателя в кутията.



61

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е второ предложение, а не 

само  да  отпадне  текстът.  Тъй  като  има  спор  по  отношение  на 

процедурите, утре да не стане така, че някой да каже по отношение 

на  процедурите,  че  не  сме  ги  спазили,  се  допълва.  Или  това  е 

различно предложение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Прав  сте,   господин 

Андреев. В процедура по гласуване, която още не е започнала, тъй 

като  не  съм  помолила  да  се  включи  системата,  допълвам 

предложението на колегата Ивков и на колегата Цанева, ако нямат 

нищо против, с отпадането на тази част от изречението, с отделно 

изречение с уточнението, че името на председателя не се поставя в 

кутията с другите пликове.

Моля, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за  –  10 (Емануил Христов, 

Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, 

Цветозар  Томов);   против  –    2  (Александър  Андреев,  Камелия 

Нейкова).

Предложението се приема.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с 

други  коментари  и  предложения  по  така  представения  проект  на 

решение.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, мисля, че преди т. 1, в 

първия абзац, където казваме „за регламентиране на процедурата за 

определяне  поредните  номера  на  партиите,  коалициите  и 

инициативните комитети“, всъщност след „партиите и коалициите“ 

предлагам да кажем „издигнали кандидати“. 
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Факт  е,  че  не  всички  партии  ще  издигнат  кандидати.  Ние 

определяме  номерата  в  бюлетината  на  тези,  които  са  издигнали 

кандидати и за които ще има избор. 

Понеже гледах в решението, надолу го казваме, но там вече е 

в процедурата по пликовете, по кутиите. Но мисля, че трябва да го 

кажем в началото. Това е едното.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „…. регистрирали кандидати…“, а не 

„издигнали кандидати“.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, регистрирали кандидати.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  тази 

корекция?  Господин Андреев?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Подложете го на гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, да.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Моля, гласувайте.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева, Мартин Райков,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, Цветозар  Томов); 

против  –    3  (Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Йорданка 

Ганчева).

Предложението се приема.

Моля,  продължете  със  следващите  си  предложения, 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Във  втората  точка  казваме:  „Във  втората 

кутия се поставят пликове, всеки от които съдържа пълно/съкратено 

наименование  на  регистрирана  в  ЦИК  партия,  коалиция  или 

наименованието на инициативния комитет с имената на кандидатите 

за президент и вицепрезидент.“
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Тъй  като,  включително  и  днес,  коментирахме  въпроса  с 

наименованието на инициативен комитет, трябва ли в такъв случай 

да  кажем  „имената  на  независимите  кандидати“  с  означението 

„независим“, защото наименование на инициативен комитет не знам 

дали имаме инициативен комитет с наименование. 

Аз се направих труда по повод обсъждането, което водихме, 

както в стария,  така  и в  настоящия Изборен кодекс никъде не се 

говори, че инициативният комитет може да има наименование.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз по-скоро тук 

разбирам  наименованието  или  надписа  „Инициативен  комитет“  с 

имената на регистрираните от комитета кандидати. На мен по-скоро 

така ми звучи.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако искате, може да отпадне „на“ 

и  да  бъде  „наименованието  „Инициативен  комитет“  с  имената  на 

регистрираните  от  комитета  кандидати  за  президент  и 

вицепрезидент“.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Това  изцяло  променя  смисъла,  ако 

отпадне.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Имам  предложение  да  бъде  на 

същата  дата,  защото  според  хронограмата  до  01.10.2016  г.  е 

регистрацията на партии и коалиции в ЦИК, което означава, че ние 

по хронограма сме го дали на 12-ти, но за мен, ако ще трябва да 

правим жребий, най-добре е всичкото да бъде в един ден, защото от 

тази гледна точка след това няма да има ангажимент за отделяне на 

такъв ресурс – цялата Централна избирателна комисия да е долу и да 

провежда процедурата, а в един ден ще приключим с тегленето на 

всичките жребия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с 

обсъждането на проекта.
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Направихме  корекция  в  началото  и  в  т.  1,  в  т.  2  –  една 

техническа корекция, която прави текста по-ясен.

Продължаваме надолу.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Въпросът, който се постави, наистина дали 

партиите  ще  се  изписват  така,  както  са  в  заявлението,  или  така, 

както  сме  приели  за  изписване  в  бюлетината,  този  въпрос  го 

поставям,  защото  го  има  във  второто  изречение  на  т.  2.  Имам 

предвид, че знаете, тук имахме вчера – онзи ден, при регистрацията 

приехме  различно  изписване  на  един  от  субектите  в  бюлетината 

спрямо това, което беше посочено в заявлението.

Тъй като тук се  явява  една  разлика,  може би има някакво 

значение, тъй като листчетата след изтегляне на жребия се показват 

и се обявяват. Всъщност ние какво обявяваме? Ние обявяваме как 

ще се изписва бюлетината. Тук не говоря за кавички, точки, малки и 

големи  букви.  Ако  има  разлика  в  това,  което  ще  се  отпечатва  в 

бюлетината,  може би  по-правилно е да бъде така,  както ще бъде 

наистина в бюлетината.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  Вие,   господин 

Цачев, предлагате наименованията на партиите и коалициите да се 

изписват,  както  ще  бъдат  отпечатани  върху  бюлетината  съгласно 

решението на ЦИК.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Направено  е  формално 

предложение. Нека да се постави на гласуване и, ако вече се приеме, 

че е така, моето лично становище е, че по отношение на жребия и 

тегленето на жребия следва да се следва логиката на заявлението от 

страна на партиите,  коалициите и независимите кандидати.  Тоест, 

при тях нямаме този проблем.

Но, ако приемем, че то ще бъде съгласно бюлетината, е друг 

въпрос.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

формулираното от  господин Румен Цачев и от мен предложение.

Режим на гласуване.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов);   против  –   4  (Александър  Андреев,  Камелия 

Нейкова, Мартин Райков, Таня Цанева).

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  „  …съгласно  диспозитива  на 

решението за изписване в бюлетината“ – така ли е?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  „за  изписване  в 

бюлетината“ – точно това говорехме.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  искам  точно  как  ще  бъде 

текстът.

„Наименованието  на  партиите  и  коалициите  се  изписва 

според диспозитива на решението…..

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: „…. на ЦИК за вписване 

на  наименованието  в  бюлетината“  или  в  ЦИК  решението  е  за 

„отпечатване“ на наименованието. Можем да използваме и термина 

„отпечатване“,  за  да  бъде  идентичен  с  втория  диспозитив  на 

решението.

Колеги, имам ли други коментари?

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Съвсем кратко. В т. 5 така, както приехме за 

т. 2 по отношение на инициативните комитети, трябва да се направи 

корекция.
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В  т.  10  „при  тегленето  на  жребия  могат  да  присъстват  и 

наблюдатели“, които не са упоменати в т. 10 и в „т. 11. Тегленето на 

жребия  ще  се  извършва  във  фоайето  на  зала  „Св.  София““  – 

поставям го като въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Господин  Андреев, 

вероятно, тъй като бях извън зала, сте предложил и час.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, не съм предложил нищо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, определяме час 

за  жребия  10,30  ч.  Има  ли  корекции  по  това  предложение?  Не 

виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

ведно с корекциите и допълненията, направени в зала.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3597-ПВР.

Заповядайте, господин Андреев, със следващия проект.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  предлагам  в  т.  6  от 

дневния  ред  заедно  да  гледаме  и  проекта,  който  е  за  жребий  за 

бюлетината в частичните избори. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е проект № 3578. Гледаме и 

проект № 3578, защото той е идентичен като този, който приехме за 

частичните  избори и  за  новите  и  частични избори,  които са  след 

измененията  на Изборния кодекс,  където с  промяната  на текста  в 

него  се  въведе  тегленето  на  жребий  в  Централната  избирателна 
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комисия. И тъй като вече нямаме такива избори, при които да имаме 

разделянето, както е за 02.10.2016 г. – преди датата на изменението и 

след датата,  затова  текстът е  изчистен  от  тези моменти,  тъй като 

нямаме нов избор, само е за частичен избор.

Такова  решение  ще  приемаме  за  частичните  избори  оттук 

нататък, тъй като то е с оглед и хронограмата,  и датата,  на която 

трябва да бъде теглен жребият.

И тъй като ще бъдат в един ден, доколкото разбрах, имаме 

някакво  единодушно  съгласие,  да  бъде  заедно  с  останалите,  най-

вероятно, затова предлагам и него да го гледаме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.

Колеги,  в  оперативен  порядък  изчислявахме  необходимото 

ни време,  за  да успеем да проведем всички жребии,  които имаме 

намерение да проведем на тази дата. Така че, колеги, по този проект 

на решение, който  господин Андреев представи, определяме час в т. 

17 – 12,00 ч

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз само ще кажа това, което преди приехме 

като предложение, да бъде съобразено в този проект.

В т. 13 предполагам, че е техническа грешка – пише „нови 

или  частични  избори“.  Тук  имаме  конкретен  избор,  за  който 

произвеждаме жребий. Просто да бъде коректно изписано.

Последно,  преди  т.  12 пише:  „Изтегля се плик,  съдържащ 

пълно  или  съкратено  наименование  на  партия  или  коалиция, 

регистрирана…“ Пълно или съкратено! Ако казваме как трябва да 

бъде  наименованието,  може  би  и  тук  трябва  да  бъде  конкретно 

посочено. Не, че е от съществено значение, но за коректност мисля, 

че така трябва да бъде. Да го изпишем по един и същи начин.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  онова,  което 

говорим, е, че корекциите, направени в предходното решение, да ги 

прехвърлим и в това решение съответно.

Колеги, има ли други предложения? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3598-МИ.

Преминаваме към точка девета от дневния ред:

9.  Проект на решение относно процедура за  определяне 

чрез  жребий  на  реда  за  представяне  на  участниците  в 

информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум в програмите на БНТ и БНР.

Заповядайте, господин Андреев, за следващия си проект.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Следващият  проект  е  №  3264. 

Горе сигнатурата няма да е НР. Референтният текст е чл. 189, ал. 1, в 

който  е  определено,  че  по  принцип  се  отразяват  чрез  клипове, 

диспути и други форми. Единственото изключение е по отношение 

на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, където 

имаме освен това като отделна форма и обръщение на кандидатските 

двойки,  с  която  започва.  Във  всички  останали  случаи  започва  с 

клипове, които се излъчват, след което вече са предвидени и другите 

форми.

В  разяснителната  кампания  ние  не  можем  да  предвидим 

обръщения,  тъй  като  това  е  едно  изключение  по  отношение 
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единствено  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  за 

президентските двойки.

В т.  12 се надявам да имаме дискусия или да се обединим 

около  мнение.  Защо?  Нека  да  изложа  мотивите  и  в  едната,  и  в 

другата посока. Все пак вече колегите, ако имат нещо, да кажат.

В  т.  12  аз  съм  предвидил  възможността  поредността  на 

изявите на участниците съгласно тегления в ЦИК жребий да важи 

както  и  по  отношение  не  само  на  националния  ефир  на 

обществените  медии  –  БНТ  и  БНР  –  а  по  отношение  и  на 

регионалните  центрове.  Това  е  така,  защото,  първо,  регионалните 

центрове в случая при този национален избор не покриват навсякъде 

местата.  Второ,  че  за  разлика  от  изборите,  каквито  са  местните 

избори  и  изборите  за  Народно  събрание  например,  където  имаме 

регистрация  в  районните избирателни комисии или в общинските 

избирателни комисии, тук нямаме регистрация. Регистрацията както 

в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, така и в 

националния референдум, е при нас. 

Това, от една страна, дава възможност с този жребий ние да 

определим и поредността  евентуално в  предаванията,  които двете 

обществени  медии  ще  предоставят  евентуално  за  участие  и  в 

регионалните центрове, които покриват територията на страната. Те 

са пет или шест.

Затова  моето  предложение,  ако  се  обединим,  да  остане 

текстът на т. 12, като по този начин няма да се тегли отделен жребий 

за  регионалните  центрове  в  районните  избирателни  комисии  в 

градовете, където има регионални центрове.

Това  е  моето  предложение  като  вариант,  за  да  можем  да 

облекчим тази процедура. Аз имах обаждания и от страна на един от 

регионалните  центрове.  Тази  процедура  ще  облекчи  и  тяхната 

работа,  защото  те  не  знаят  как  да  бъдат  подписани  отделни 
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споразумения  при  положение,  че  ще  имаме  национално  както  в 

референдума, така и в президентските избори.

Затова аз този текст съм го подчертал – за да може да бъде 

обсъден  и  в  Централната  избирателна  комисия  и  вече  тя  да  се 

обедини  дали  така  да  остане  или  да  предвидим  жребии  и  в 

районните избирателни комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев. Докато излагахте своите аргументи, вече ме убедихте да 

подкрепя това предложение.

Колеги, режим на гласуване на така предложения проект на 

решение ведно с определяне на конкретния час за теглене на жребия.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3599-НР.

Преминаваме към точка осма от дневния ред:

8. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

реда за представяне на кандидатите в изборите за президент и 

вицепрезидент  на  Републиката  в  различните  форми  на 

предизборна кампания по БНТ и БНР.

Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви проект.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  следващият 

проект е № 3263, който е качен във вътрешната мрежа. Той се отнася 

до  тегленето  на  жребия  за  представянето  в  различните  форми на 

предизборната кампания по БНТ и БНР.
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Тук формите на предизборната кампания и отразяването й са 

вече трите, а именно обръщение, клипове и други форми и диспути. 

Жребият е същият както и за националния референдум сам по себе 

си,  а  именно  определят  се  двама  колеги,  единият  тегли 

наименованията и имената на партии, коалиции и на инициативните 

комитети,  които  са  издигнали  независими  кандидати,  а  другият 

тегли поредните номера до изчерпването на пликовете в двете кутии 

по отношение на всяка една от формите на участие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тук в т. 16 ще запишем 

час за жребия 11,00 ч.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Това,  на  което  и  тук  обръщам 

внимание,  е  на подчертаната  т.  12 – т.  13,  която аз предлагам да 

остане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване  така  предложения  ни  проект  на  решение  с  корекциите 

съответно съобразено с Решение № 3597 и с часа на жребия.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3600-ПВР.

Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред:

13. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

 Господин  Андреев,  Вие  имате  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения, а след това – доклад по писма.

Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви 

докладвам постъпило искане от Общинска избирателна комисия – 

Сунгурларе, с вх. № МИ-15-1023 от 15.09.2016 г.,  с което се иска 

изплащането  на  възнаграждение  за  проведени  две  заседания,  а 

именно първото заседание е на 29.08.2016 г., а второто заседание е 

на 09.09.2016 г.

Заседанията са проведени във връзка с писмо, получено от 

кмета  на  община  Сунгурларе,  с  което  Общинската  избирателна 

комисия  е  уведомена,  че  по  отношение  на  кмета  на  кметство  с. 

Садово  има  влязла  в  сила  присъда  въз  основа  на  споразумение, 

поради което следва да бъдат прекратени пълномощията на кмета на 

кметство с. Садово.

В  тази  връзка,  след  като  е  било  изпратено  писмото, 

Общинската избирателна комисия е преценила, че не може да вземе 

решение до момента, в който не получи и съответно съдебния акт, а 

именно присъдата и протокола, с който е постигнато споразумение 

въз основа на производството пред съда в Карнобат.

В тази връзка е проведено второто заседание, когато вече са 

пристигнали  всички  документи.  Тогава  е  взето  решение  за 

предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Садово, като едновременно с това Общинската избирателна комисия 

е поискала от териториалното звено на ГРАО информация за броя на 

жителите в съответното  населено място.  Оказало се,  че  те са  под 

необходимия  по  силата  на  Закона  за  административно-

териториалното устройство на Република България брой жители, а 

именно те са 184 по постоянен адрес.

С  оглед  на  всичко  това  не  следва  да  бъде  правено 

предложение за насрочване на частичен избор в това село.

В тази връзка предлагам да бъде изплатено възнаграждението 

на Общинска избирателна комисия – Сунгурларе, за заседанието на 
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29.08.2016  г.,  на  което  са  присъствали  заместник-председател, 

секретар  и  седем членове.  Основанието  е  наше Решение № 2901, 

Раздел  I,  т.  „и“  и  на  заседанието  на  09.09.2016  г.,  на  което  са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и седем 

членове. Основанието е наше Решение № 2901, Раздел I, т. „в“, като 

отделно от това са поискали и съответно изплащането на пътни по 

Раздел V, т. 20 от нашето решение за секретаря и двама членове.

Има  контролен  лист.  Може  да  бъде  изплатено 

възнаграждението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  с  това  давам 15  минутна  почивка,  а  след  това  ще 

продължим с готово решение, разяснителна кампания и  писма. Ще 

продължим и с възнагражденията на  господин Андреев.

Колеги,  мисля,  че  ако  работим  така  оперативно,  бързо  ще 

успеем да приключим дневния си ред.

Петнадесет минути почивка.

(след почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 11 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум.
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Продължаваме днешното заседание.

Връщаме към точка първа от дневния ред:

1. Регистрация на инициативни комитети за участие в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката, 

регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за 

участие в националния референдум  

Заповядайте, господин Сюлейман, за доклад.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

проектът  на  решение  е  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали от днешно заседание. Номерът на проекта на решение  е 

№ 3587.

Той  е  относно  регистриране  на  кандидатска  листа  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката,  издигнати  от  Партия 

„Българско  национално  обединение“  за  участие  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент на Републиката на 06.11.2016 г.

Постъпило е предложение от Партия „Българско национално 

обединение,  подписано  от  Георги  Георгиев,  председател  на 

партията, регистрирана с Решение № 3578-ПВР от 21.09.2016 г. на 

Централната избирателна комисия.  Предложението е заведено под 

№  4  на  22.09.2016  г.в  регистъра  на  кандидатите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката в изборите на 06.11.2016 г. на ЦИК за 

регистрация  на кандидат за  президент Димитър Василев Маринов 

със  съответното  ЕГН и постоянен адрес  в  гр.  Велико Търново,  и 

кандидат за вицепрезидент Радослав Петров Петров със съответното 

ЕГН и с постоянен адрес в гр. Габрово.

Към  предложението  са  приложени  заявление-декларация, 

Приложение №67-ПВР от изборните книжа, подписано от Димитър 

Василев Маринов, заявление-декларация, Приложение № 67-ПВР от 

изборните книжа, подписано от Радослав Петров Петров.
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Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния 

кодекс  и  Решение  №  3441-ПВР  от  01.09.2016  г.  на  ЦИК  за 

регистрацията  на  кандидати  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката.

С оглед на  гореизложеното  предлагам,  колеги,  да  приемем 

решение,  с  което  да  регистрираме  за  кандидат  за  президент  на 

Републиката  Димитър  Василев  Маринов  със  съответното  ЕГН  и 

постоянен  адрес  в  гр.  Велико  Търново,  и  за  кандидат  за 

вицепрезидент  на  Републиката  Радослав  Петров  Петров  със 

съответното  ЕГН  и  постоянен  адрес  в  гр.  Габрово,  издигнати  от 

Партия „Българско национално обединение“.

Нашето решение подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК 

в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3601-ПВР.

Колеги, продължаваме с  точка четиринадесета от дневния 

ред:

14. Доклади по писма.

Първи докладчик в залата е  господин Сюлейман за  господин 

Пенев.

Заповядайте, господин Сюлейман.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  на  предходно 

заседание колегата Пенев ви докладва писмо с вх. № ПВР-15-32 от 

19.09.2016 г. Припомням, това беше писмо от председателя на РИК – 

Ловеч, във връзка със факта, че тя е член на Съвета на директорите 

на "Информационно обслужване" АД и искаше нашето становище 

дали  има  конфликт  на  интереси  или  несъвместимост  при 

изпълняване на длъжността председател на РИК в 11 Район – Ловеч, 

и  заемането  на  длъжността  член  на  Съвета  на  директорите  на 

"Информационно обслужване" АД.

Във връзка с това колегата Пенев е подготвил отговор. Той е 

съвсем кратък. Посочено е, че случаите, в които член на РИК е в 

несъвместимост,  са  изчерпателно  изброени  в  чл.  66  на  Изборния 

кодекс.

Отговорът  се  намира  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

неговите  инициали.  Погледнете  го.  Предлагам  да  одобрим  така 

докладваното писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. 

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

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

 Госпожо Нейкова, Вие имате думата по точка  9а от дневния 

ред:
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9а. Разяснителна кампания и одобряване на проекта на 

споразумение със Съвета за електронни медии.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка за днешно заседание 

имам отделна папка „Разяснителна кампания“, в която е списък на 

лица,  които  са  били  канени  за  участие  в  договаряния  по  най-

различни процедури в предходни кампании от изборите за Народно 

събрание през 2014 г.  до миналогодишните избори и референдум. 

Виждате, в списъка има информация както за лицата, с които сме 

имали  сключени  договори,  така  и  тези,  които  са  били  канени  за 

участие, но не си подали оферта, не са участвали в договарянето.

В  предходно  заседание  ви  докладвах,  че  по  една  от  двете 

процедури – тази, която беше събиране на оферти чрез обява, тъй 

като размерът й позволяваше да се приложи тази процедура, която е 

предвидена  до  70  000  лв.,  а  именно  за  изработване  на  аудио-

визуални произведения, печатни материали и други – не мога сега да 

възпроизведа целия предмет – ви запознах, че няма постъпила нито 

една оферта. 

Възможностите  оттук  нататък,  които  има  Централната 

избирателна комисия съгласно Закона за обществените поръчки, ние 

трябва  да  публикуваме  съобщение  в  профил  на  купувача,  че 

процедурата  се  прекратява,  като  се  посочва  съответното  правно 

основание  и  причината  за  това.  След  това  трябва  да  се  оттегли 

самата поръчка от регистъра в Агенцията за обществени поръчки и 

започва – ще използвам думата – нова процедура, но това е следваща 

стъпка  в  такива  случаи,  когато  няма  подадена  оферта,  а  именно 

съгласно чл. 191 от Закона за обществените поръчки да се изпрати 

покана до определени лица.

В тази връзка  е  този списък,  ако Централната  избирателна 

комисия,  да  изпрати  покана  до  някои  от  тези  лица,  с  които  сме 
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работили  в  предходни  кампании,  а  и  мисля,  че  и  в  предходното 

заседание беше поставен въпросът да се разгледа този списък.

Ако  Централната  избирателна  комисия  прецени,  че  ще 

изпрати покана до някои от тези, определени лица, те биха могли да 

бъдат  и други,  както ви докладвах в  предходния път,  избрани на 

случаен принцип,  като  задължително изискване съгласно  този  чл. 

191, който споменах, е да не се променя документацията. Тя трябва 

да остане такава, каквато е бела при първоначалната обява и трябва 

да се определи срок за представяне на оферти към лицата, към които 

евентуално ще бъде изпратена покана.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, има ли други предложения освен така направените?

Колеги,  в  такъв  случай  предлагам  да  вземем  решение  за 

прекратяване на процедурата и за публикуване на съобщението за 

прекратяване на тази процедура и оттеглянето й от АОП.

Колеги, режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, подлагам на гласуване следващото предложение – да 

се  изпрати  покана  до  всички  юридически  лица,  към  които  сме 

отправяли покана, независимо дали са участвали или не са участвали 

в договаряне. Какъв да бъде срокът за подаване на оферти?

 Госпожо Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предвид кратките срокове, в 

които трябва да се проведе процедурата, и това, че не сме обвързани 
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със сроковете по Закона за обществените поръчки съгласно § 3 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс,  ви 

предлагам срокът за подаване на оферти от лицата, към които ще 

изпратим покани, да бъде до 17,00 ч. на 28.09.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване  изпращане  на  покана  в  този  срок  до  всички  тези 

юридически  лица,  независимо  дали  те  са  участвали  или  не  са 

участвали в договарянето.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Продължете,  госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  в  същата папка 

има писмо с вх. № ПВР-20-20, в който  е проектът на споразумение 

между  Централната  избирателна  комисия  и  Съвета  за  електронни 

медии.

На 15 септември колегата Матева го е докладвала за сведение 

и запознаване от  членовете на  ЦИК. Проектът на споразумение е 

обсъден  между  Централната  избирателна  комисия  и  Съвета  за 

електронни медии на 14.09.2016 г. и ви предлагам в тази връзка да 

приемем  проекта  на  споразумение,  като  изпратим  и  писмо  до 

председателя  на  Съвета  за  електронни  медии,  с  което  да  ги 

информираме, че приемаме без възражения проекта на споразумение 

за медийно отразяване на предизборната кампания и да предложим 

споразумението  да  бъде  подписано  между  Съвета  за  електронни 
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медии и Централната избирателна комисия на 28.09.2016 г. в 10,00 ч. 

в зала № 42 в ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имам  ли 

коментари, въпроси? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за следващия Ви доклад.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Последното  по  тази  точка,  колеги, 

пак  в  същата  папка  виждате  екселска  таблица  и  един  PDF-файл 

„Данни-нюз“  озаглавен.  Всъщност  докладвам  ви,  че  с  писмо 

Централната  избирателна  комисия   беше  изпратила  до  две 

компании, които да ни предоставят информация относно измерване 

на аудиториите на електронни медии и програмен и рекламен ТВ-

мониторинг.  И двете  компании са  ни предоставили необходимите 

данни. „ГАРД“ са ни предоставили информация на 15.09.2016 г., с 

която  вие  сте  запознати,  а  в  днешно  заседание  ви  докладвам 

информацията,  която  е  предоставена  от  другата  компания. 

Прощавайте, но не мога да кажа името й в момента.

Виждате какъв е делът на всяка една от медиите. Докладвам 

ви го за сведение, а вече дали Централната избирателна комисия ще 

прецени къде да излъчва своите разяснителни материали и какъв да 

бъде критерият – дали броят на излъчванията или според рейтинга, 

за който имаме информация, това ще е едно последващо решение.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  госпожо 

Нейкова. Важна информация е това, колеги. Моля да се запознаем с 

нея, за да можем да обсъждаме информирано.

 Господин Андреев,  Вие имахте още доклади с  искания за 

изплащане на възнаграждения и след това – писма.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:   Госпожо  председател,  аз  има 

почти за два часа доклади. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев, за доклади.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, докладвам ви във връзка 

с предходното искане за изплащане на възнаграждение, и писмо с 

вх.  №  МИ-15-222  пак  от  Общинска  избирателна  комисия  – 

Сунгурларе.

Това  е  писмото,  с  което  са  ни  изпратили отново  всичките 

документи, свързани с решението от 09.09.2016 г. за прекратяване на 

пълномощията  на  кмета,  полученото  уведомление  от  кмета  на 

община Сунгурларе,  както и копие от протокола на Районен съд- 

Карнобат.

С оглед  и  обстоятелството,  че  съгласно  справката,  която  е 

поискана  от  ГД   ГРАО  –  Сунгурларе,  в  населеното  място  няма 

достатъчен  брой  население  по  постоянен  и  настоящ  адрес,  те  са 

направили писмо само с искане за изплащане на възнаграждение. В 

конкретния  случай  аз  лично  считам,  че  не  е  необходимо  ние  да 

изпращаме писмо, с което евентуално Общинският съвет и кметът 

съответно да вземат решение с оглед щата на общината да назначат 

кметски наместник.

Затова ви го прочитам за сведение, освен ако няма противно 

становище. 

Уважаеми  колеги,  продължавам  със  следващото  искане  за 

изплащане на възнаграждение.  Докладвам ви постъпило искане от 
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Общинска избирателна комисия – Тополовград, с вх. № МИ-15-10-

26  от  16.09.2016  г.  Искането  е  направено  за  заплащане  на 

възнаграждение за заседание на ОИК – Тополовград, на 07.09.2016 

г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и седем членове, заседание и дежурство за 08.09.2016 г., на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и  седем  членове,  както  на  заседанието,  така  и  на  дежурството, 

дежурство на 10.09.2016 г.,  на което е от председател,  заместник-

председател  и  секретар  и  дежурство  на  12.09.2016  г.,  което  е  от 

председател, заместник-председател и секретар.

Заседанието  на  07.09.2016  г.е  проведено  във  връзка  с 

получено  писмо  от  разследващ  полицай  в  Районно  управление 

„Полиция“ – Тополовград, за изискването на избирателните списъци 

във връзка с провеждано разследване по отношение на лице дали е 

гласувало в нарушение на Наказателния кодекс и Изборния кодекс.

В тази връзка на заседанието е определено с оглед и броя на 

списъците,  да бъде отворено помещението, в което се съхраняват, 

извадени  са  съответните  преписки,  като  дежурството  следвало  да 

бъде дадено от всички членове на Общинската избирателна комисия.

Де факто, на 08.09.2016 г. са извадени самите списъци – 24 

броя  избирателни  списъци  от  първия  тур  и  24  броя  избирателни 

списъци от втория тур и 24 броя избирателни списъци от проведен 

национален референдум 

В  тази  връзка,  след  като  са  извадени,  колегите  от  ОИК  – 

Тополовград, са се събрали в същия ден, в края на деня, за да решат 

какво  да  правят  и  как  да  си  организират  работата.  След  това  на 

10.09.2016  г.  съответно,  след  като  са  били  извадени  списъците, 

направени  са  копията,  е  подготвено  писмо  и  са  предадени  от 

председател, заместник-председател и секретар и на 12.09.2016 г. са 
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върнати  отново  в  помещението,  където  се  съхраняват,  пак  от 

председател, заместник-председател и секретар.

Ето защо аз ви предлагам следното. Имаме контролен лист, в 

който  е  посочено  във  връзка  с  това,  че  няма  пречка  да  бъдат 

изплатени възнагражденията. Но аз лично считам, че за заседанието 

на  07.09.2016  г.  следва  да  бъде  изплатено  възнаграждението,  тъй 

като е разгледано писмото от разследващия полицай, основанието ни 

е Раздел  I, т. 1, буква „и“ от наше Решение № 2901.

По отношение обаче на заседанието и дежурството, което е 

дадено от цялата комисия в един и същи ден, аз лично считам, че не 

следва  да  бъде  изплащано  и,  ако  трябва  да  бъде  изплатено,  то 

евентуално да бъде заседанието или дежурството – едно от двете. 

По мое  предложение,  ако  наистина  всичките  са  ходили да 

вадят списъците, то тогава да има платим дежурство. Но, ако само са 

отишли за  тези  24 списъка,  умножено по три,  а  после проведено 

заседанието,  за  да  решат  какво  да  правят  с  тях  и  как  да  си 

организират работата, аз предлагам да им бъде платено заседанието. 

Едно от двете.

Принципно  според  мен  по-редно  е,  щом  с  присъствали 

всичките, да се заплати заседанието и това е моето предложение.

И тук основанието ни е пак Раздел  I, т. 1, буква „и“ от наше 

Решение № 2901.

Да  им  бъдат  заплатени  двете  дежурства,  които  са  на 

10.09.2016  г.  и  на  12.09.2016  г.  на  председател,  заместник-

председател и секретар, с което вече са предадени списъците и са 

затворени в помещението.

Но за един и същи ден да  искат и дежурство,  и заседание 

цялата комисия, считам, че не е редно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.
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Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги подлагам на гласуване предложението на  господин 

Андреев.

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

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

Камелия Нейкова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, Цветозар  Томов);   против  –  1 

(Йорданка Ганчева,). 

Предложението се приема.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Оттук нататък ще бъда доста по-

бърз.

С  изключение  на  едно,  във  вчерашния  ден  приехме 

решенията  за  финансиране  в  информационно-разяснителната 

кампания  на  националния  референдум  и  за  финансиране  на 

предизборната кампания.

В тази връзка днес докладвам получено писмо с вх. № НР-18-

6  от  22.09.2016  г.  от  Асоциация  прозрачност  без  граници  за 

отстраняване на грешки в нашето решение, тъй като в т. 6, буква „а“ 

и т.  7,  там, където е определен размерът на минималната работна 

заплата,  е  останала  минималната  работна  заплата  от  миналата 

година – 380 лв. Знаем, че от 1 януари тя е увеличена на 420 лв. 

Съжалявам,  грешката  е  моя,  допусната  е.  аз  благодаря  на 

Асоциация прозрачност  без  граници за  това,  че  те  са  я  видели  и 

своевременно са ни уведомили за нея.

В тази връзка аз ви предлагам проект на решение, който е 

качен  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  Това  е 

проект № 3582, с който допускаме поправка на техническа грешка в 

т.  6,  буква  „а“,  където  е  посочено  „380“.  Но  с  оглед  по-ясно  и 

прецизно  изписване,  съм  изписал  цялата  буква  „а“,  а  не  само 

цифрата. В т. 7 също трябва да се коригира 420, пак е изписано.
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И тъй като имаме две приложения, в които в обяснителния 

текст отдолу е записано пак минимална работна заплата 380 лв., съм 

посочил в диспозитива: „Допуска поправка на техническа грешка в 

обяснителния  текст  на  Приложение  1  и  Приложение  2,  ако 

възприемете  тази  формулировка  на  поправка  в  тези  приложения, 

предлагам да го приемем, за да може да бъде направена поправката.

С оглед и обстоятелството, че приложенията са еднотипни и в 

останалите,  сигурно  и  колегата  Ивков  ще  има  предложение  за 

допускане на поправка на техническа грешка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Режим на гласуване.

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

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

Камелия Нейкова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, Цветозар  Томов);   против  –  1 

(Йорданка Ганчева,). 

Решението се приема.

Решението има № 3602-НР.

Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви доклад.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  в  тази  връзка  ви 

докладвам  за  сведение  писмо  от  Асоциация  прозрачност  без 

граници, то беше качено и във вътрешната мрежа, с вх. № НР-18-5. 

Качено е на 15.09.2016 г. Те ни запознават с тяхното становище по 

отношение  на  въпрос,  който  ние  вече  обсъдихме  с  решението  за 

гласуване извън страната.
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Имам един важен въпрос, който е свързан с провеждането на 

консултациите  за  назначаването  на  секционните  избирателни 

комисии. В тази връзка на 20.09.2016 г. е качено писмо с вх. № ПВР-

06-8 от 20.09.2016 г. Писмото по електронна поща е изпратено от 

госпожа  Симова,  юрисконсулт  в  община  Смолян,  която  ни 

уведомява, че съгласно наше решение, свързано с назначаването на 

секционните  избирателни  комисии,  а  именно  Решение  №  3524-

ПВР/НР, сме определили, че по отношение на партиите следва да 

имат заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние 

на партията към 08.08.2016 г.

Има вероятност, ако такова бъде изискано по отношение на 

някои от партиите, които участват в консултациите, да не успеят да 

получат  такова  удостоверение,  а  да  имат  удостоверение  след 

29.07.2016  г.,  когато  е  датата  на  насрочването  на  изборите  за 

президент и вицепрезидент.

В  тази  връзка  това  би  могло  да  породи  затруднения  и 

съответно да не позволи на някои от участниците да вземат участие 

в  консултациите,  от  което  съответно  да  се  приложат  останалите 

текстовете на нашето решение, а именно във връзка с допълнително 

разпределение и евентуално жребий.

В тази връзка, аз, доколкото си спомням, прие приемането на 

нашето  решение  мотивът  беше,  че  тъй  като  секционните 

избирателни  комисии  са  както  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент, така и за националния референдум, ние приехме, че 

ще бъде по-късната дата, а именно 08.08.2016 г.

Въпросът  го  поставям  на  обсъждане  –  какви  указания  да 

дадем,  тъй  като  все  пак  не  би  следвало  и  да  проваляме 

консултациите за секционните избирателни комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Стига  с  тази  практика  стимул-реакция. 

Между стимул и реакция има и един мисловен процес, пък тогава – 

до реакцията. Въпросът ми в случая вече е в по-прагматичен план. 

Някъде създаден ли е проблем с тези документи? Има ли такъв до 

момента? Няма такъв. Няма такъв проблем до момента. В момента 

пак решаваме някакъв тип хипотези на примера стимул-реакция.

В момента цялото ми изказване се гради на: има ли в момента 

реален проблем? Хипотези – всякакви! Проблем в момента има ли? 

Не виждам, колкото и да ми сложите писания, текстове, ценностни 

съждения и  прочее,  и  прочее.  Реалният проблем къде  е?  Можело 

нещо си! Ами може, може и метеорит да падне. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тогава,  ако  искате,  аз  правя 

предложение да остане за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  има  ли  друго  предложение  на  този  етап?  Няма. 

Остава за сведение.

Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви доклад.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

получени по електронната поща – докладвам ви ги едновременно, 

защото същите се отнасят до един и същи случай, но са заведени с 

различни номера в нашето Деловодство – писмо с вх. № ПВР-22-51, 

вх. № ПВР-22-53, а именно това е във връзка с доклада, който беше 

от  колегата  Ганчева  за  сапорт.  Тоест,  имало  е  проблем  при 

изпращането и получаването на ПИН-кода, който е за изпращането 

на  заявленията.  В  случая  това  нещо  е  отстранено.  Дадени  са 

указанията от "Информационно обслужване" АД.

Докладвам ви го за сведение.

Докладвам ви за сведение няколко писма, които вече бяха в 

една степен докладвани от колегата Сидерова, а именно във връзка с 

провеждането  на  срещата  за  секционните  избирателни  комисии  в 
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София. За момента аз го докладвам за сведение и да се запознаете. 

Те са качени във вътрешната мрежа, а именно от 19.09.2016 г., може 

би са качени на 21.09.2016 г. и от 20.09.2016 г. Тъй като срещата е 

насрочена  за  28.09.2016  г.,  от  15,30  ч.  в  сградата  на  областна 

администрация на София – област, в гр. София, бул. „Витоша“ № 6, 

заседателната зала на 5-ия етаж, в тази връзка аз ще помоля колегите 

да се запознаят и на следващото заседание да бъдат обсъдени тези 

въпроси, още повече че и колегата Сидерова, която ги е докладвала, 

ще бъде тук и може би тя има и допълнителна информация в тази 

връзка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще помоля колегата-докладчик 

да каже входящите номера.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Писмо  с  вх.  №  ЧМИ-15-37  от 

20.09.2016 г. Има резолюция за вътрешна мрежа, би трябвало да е 

качено. Второто писмо е с вх. № ПВР-05-11 от 21.09.2016 г. То също 

трябва да е качено във вътрешната мрежа, защото това е оригиналът, 

докато  самото  писмо,  което  е  докладвано  от  колегата  Сидерова, 

която ми го е оставила, е….. Ето, това същото писмо, което иначе е 

изпратено в копие, сканирано, вече е дошло в оригинал. Искам само 

да сравня. Да,  с различни номера са.  То е с вх. № ПВР-05-10 от 

19.09.2016 г.  Отново има резолюция за вътрешна мрежа.

Затова  молбата  ми  е,  колеги,  да  се  запознаете.  Сега  го 

докладвам за  сведение,  след което вече  да може да  бъде обсъден 

този въпрос.

И, за да приключа, защото мисля, че вече съм на финала, да 

ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  ПВР-07-4  от  16.09.2016  г.   Това  е 

писмото, с което ни е изпратена заповедта от Столична община за 
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образуваните избирателни секции. Разпределено е било на доклад на 

госпожа  Сидерова.  Аз  го  докладвам,  тъй  като  тя  е  в  обективна 

невъзможност да го докладва.

Докладвам  ви  и  постъпило  писмо  с  вх.  №  ПВР-22-33  от 

17.09.2016 г. Писмото е от  господин Манов, който ни посочва, че 

според него има допусната грешка в наше Решение № 3524-ПВР/НР 

относно  назначаването  съставите  на  СИК,  тъй  като  не  е  спазена 

разпоредбата  на  чл.  91,  ал.  2  от  Изборния  кодекс,  а  именно,  че 

трябва да участват и представителите на партии и коалиции, които 

имат членове в Европейския парламент от Република България.

То е на доклад на колегата Сидерова. Няма допусната грешка 

в тази насока.  Този въпрос беше обсъждан и в мотивната част на 

нашето решение и считаме, че няма грешка.

Оставам го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да,  господин Андреев, аз 

тук ще си позволя да кажа, че този въпрос беше обсъждан и преди 

местните избори, този въпрос се обсъжда от доста време и в ЦИК 

има единно становище.  Господин Манов, който наблюдава активно 

нашите заседания, вероятно този момент го е пропуснал.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  На  последно  място  докладвам 

писмо с вх. № МИ-06-835 за сведение. Изпратени са ни документите 

във  връзка  с  архивиране  от  общинска  администрация  в  община 

Стамболово.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.

Следващ докладчик е  господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали виждате подобен текст, само че в Решение № 3571. 

Няма  в  решението,  тъй  като  аз  не  изписвам  размерите,  а  пък 
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декларациите  съм  ги  взел  за  еднаквост  и  не  съм  обърнал 

вниманието, че 380 лв. не е минималната работна заплата.

Затова тук правим поправка само в приложенията.

Обаче пък в моето решение, не знам как е станало, аз съм си 

запазил  проекта,  както  съм  го  дал,  дал  съм  го  с  „ПВР“,  това  е 

очевидно, че е ПВР, но в сайта е публикувано с „ПВР/НР“. Сега го 

забелязахме, докато гледахме.

Така че и този абзац трябва да променим, тоест, номерацията 

на решението.

Станало е, видях го. Но ето го как съм го дал – с ПВР. Не съм 

го проверил обаче  след това като писмен текст. 

Така че поправката е идентична, само че не е в решението, а е 

само в Приложение 1 и Приложение 2 минималната работна заплата 

да се чете „420“ вместо „380“ . 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Камелия Нейкова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, Цветозар  Томов);   против  –  1 

(Йорданка Ганчева,). 

Решението се приема.

Решението има № 3603-ПВР.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за обяснение на отрицателен 

вот.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах против, защото на 

мен лично не ми стана ясно точно в кой проект на решение какво 

изменение правим, какво беше идентичното с доклада на предходен 

колега. Проектът на решение не беше изписан и считам, че току-що 
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приехме решение, без всички членове на Централната избирателна 

комисия да са достатъчно запознати с изменението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  ще  бъда  кратък.   Постъпило  е 

запитване по електронната поща с вх. № ЦИК-11-19 от 16.09.2016 г. 

– налице ли е несъвместимост по чл. 81, ако председател на ОИК е 

назначен за старши юрисконсулт и заема държавна служба.

Отговорът  е  написан.  Колегата  Пенев  каза,  че 

несъвместимостта  е  уредена  в  чл.  66,  а  аз  казвам:  не  е  налице 

несъвместимост по чл. 66 от Изборния кодекс старши юрисконсулт 

в  общинската  администрация,   заемащ държавна  служба,  да  бъде 

назначен в състава на ОИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, Цветозар  Томов); 

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик.  Второто 

писмо  на   господин  Цачев,  остава,  както  каза,  за  следващата 

седмица.

Има думата  госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

писмо  от  председателя  на  Сметната  палата  с  вх.  №  00-11  от 

21.09.2016  г.  В  отговор  на  наше  писмо  изразяват  становище,  че 
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поддържат вече изразено становище от 2012 и 2015 г. по отношение 

на  техни  контролни  правомощия  в  процеса  по  произвеждане  на 

национален референдум.

Считам, че ние сме ги сезирали, поискали сме изпълнение на 

конкретни правомощия по Изборния кодекс. Тяхното становище е в 

този смисъл.

Предлагам ви го на вниманието за сведение.

Докладвам писмо от Национална служба за охрана във връзка 

с  разходи,  извършени  по  повод  съдействие  при  нашата 

командировка с  госпожа Сидерова с вх. № ЦИК-02-52 от 21.09.2016 

г.

Предлагам  за  възлагане  на  счетоводството  за  проверка  и 

извършване на плащането.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева, Цветозар  Томов); 

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следващия докладчик.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

ПВР-00-67 от 21.09.2016 г. от "Информационно обслужване" АД, с 

което ни уведомяват, че във връзка с предоставените на 21.09.2016 г. 

данни за зареждане в системата за проверка в списъците на лицата, 

подкрепящи  регистрацията  на  партия,  коалиция,  инициативен 

комитет за участие в изборите на 06.11.2016 г., данните са налични в 

системата и може да бъде извършвана проверка във всеки един от 

списъците.
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Докладвам ви го за сведение.

С вх. № ПВР-22-78 от 22.09.2016 г. сме получили запитване 

от  госпожа Милена Нешкова, която е извършила проверка в списъка 

за  подкрепа  регистрацията  на  партия,  коалиция  или  инициативен 

комитет. Получава отговор, че не е налична в нито един списък. 

От  писмото  става  ясно,  че  тя  очевидно  иска  да  направи 

справка в предходни регистри, което не е възможно към настоящия 

момент. Аз ви предлагам по електронна поща да изпратим кратък 

отговор, че чрез системата за проверка в списъците може да бъде 

извършена  справка  само по  отношение  на  списъците  за  подкрепа 

регистрацията  на  партия,  коалиция  или  независим  кандидат  за 

изборите  на  06.11.2016  г.  Информацията  е  актуализирана  към 

21.09.2016  г.,  а  относно  предходни  избори  не  е  налична  за 

извършване на онлайн-проверка.

В този смисъл ще бъде изготвен отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева, Камелия 

Нейкова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева, Цветозар  Томов);   против  –  1  (Емануил 

Христов).

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  е   господин  Ивков.  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  разпределено  ми  за 

изготвяне на отговор от ръководителя ми на група „чужбина“ писмо, 

постъпило  от   господин  Василий  Такев  –  Министерството  на 

външните работи. 



94

Писмото  онзи  ден  ви  го  докладва  колегата  Ганчева.  В 

изпълнение на чл. 112, ал. 5 ни казва, че трябва да отправят покана 

за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  организациите, 

посочени  в  чл.  112,  ал.  1,  т.  2.  Това  са  небългарските 

неправителствени организации по решението за наблюдатели.

Той иска да ги информираме има ли разлика – писмото, което 

съм изготвил, е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

днешно  заседание,  както  и  предходния  проект  за  решение  на 

поправката  –  в  правното  и  фактическо  положение  на  лицата, 

регистрирани  за  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  и  съответно  за   национален 

референдум и, ако да, как тя следва да се приложи на практика. В 

скоби  „представяне  на  извлечения  от  отделни  протоколи, 

присъствие  при  броенето  на  бюлетините  от  двете  гласувания, 

други“, като ви благодаря предварително, оставам с уважение.

Отговорът ми е публикуван в папката с моите инициали от 

днешно  заседание.  Докладвам  го,  защото  е  от  19.09.2016  г.  от 

Министерството  на  външните  работи  и  считам,  че  трябва  да  го 

изпратим днес.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Време за запознаване. 

Колеги,  може  би  в  последния  абзац,  както  сме  посочили 

нашето  решение,  да  посочим  и  съответната  глава  на  Изборния 

кодекс и го казвам не за друго, а защото все пак има цяла глава и там 

са  определени  всички  права,  задължения,  отговорности  на 

наблюдателите.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Може  би  това  е  пропуск  при 

изписването, но „чл. 112, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс“ да добавим, 

защото все пак да е ясно.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, разбира се. 

Повтарям въпроса.  Въпросът  е  да  ги  информираме  има  ли 

разлика  в  правното  и  фактическо  положение  на  лицата, 

регистрирани  за  наблюдатели  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  и  съответно  за   национален 

референдум.

Организациите  нямат  общо,  лицата  са  наблюдателите.  В 

смисъл, ясно казвам, че няма разлика в статута им.

В  първия  абзац  пише:  „В  изпълнение  на  чл.  112,  ал.  5  от 

Изборния кодекс министърът на външните работи отправя покана за 

международно  наблюдение  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  и  националния  референдум  към 

субектите, посочени в чл. 112, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс.“

Не исках да ви го чета цялото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

Колеги, режим на гласуване с малките корекции – цитирането 

на Изборния кодекс, удостоверение и т.н.

Отменям гласуването.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В четвъртия абзац: „Лицата, регистрирани 

като  наблюдатели  в  референдума,  се  легитимират  със  същото 

удостоверение – Приложение № 34-ПВР/НР от изборните книжа“ – в 

предходния  абзац  е  идентично,  добавям  „от  изборните  книжа“  и 

имат права само по отношение на референдума.“ 

И поправката на колегата Цачев в последния абзац, за която 

благодаря: „Лицата, регистрирани като наблюдатели и за изборите, и 

за референдума, се легитимират  с горепосоченото удостоверение, в 

което  е  отбелязано,  че  регистрацията  им  е   и  за  изборите,  и  за 

референдума.“
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, като ръководител на група 

„чужбина“ правя предложение  в  оперативен порядък да  обсъдим 

възникналите   въпроси,  които бяха  поставени тук,  макар  и  извън 

микрофон, и които би следвало според мен да се обсъдят. Така или 

иначе, следващата седмица имаме заседание на работната група. Да 

ги обсъдим там.

Иначе  приемам  предложения  ни  проект  на  отговор,  но 

предвид, че остава един неизяснен въпрос, предлагам да го отложим, 

ако и колегата-докладчик няма нищо против.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Нямам  нищо  против.  Аз  подцених 

писмото.  Има  много  резон  в  това,  което  каза  колегата  Андреев. 

Просто  аз  се  заблудих  от  книгата,  защото  аз  гледах  книгата  и 

виждах, че там има двете квадратчета.

Наистина, ако не е късно в събота да изпратим отговор, нека 

да го докладвам в петък. Не е добър проектът, в смисъл трябва да се 

обмисли още малко. Съгласен съм. Трябва да го обмислим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, записвам го като 

въпрос, който ще отложим.

Заповядайте,  господин  Ивков,  за  доклад  на  следващото 

писмо.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, чета: „Здравейте. Може ли да ми 

дадете наставление какво мога да направя, ако искам да гласувам в 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката от друг град 

на България от този, от който съм регистриран по лична карта.

Отговорът е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днес. 

Колеги,  не само в това населено място,  може и в друго да 

гласува, ако е член на СИК, наблюдател или друго такова. Това едва 
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ли е такъв случай и затова не ги казвам надълго и нашироко нещата. 

Отговарям му на това, което според мен интересува човека.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – 

няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за доклад.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  имам две почти еднотипни 

писма.  Вчера  по  факса  получихме  от  Районната  избирателна 

комисия – Бургас, запитване, че при разпределението на членовете 

на  СИК  в  район  Бургас  са  получили  такъв  случай,  че  в  три  от 

общините  –  Айтос,  Карнобат  и  Сунгурларе  –  че  при  прилагане 

метода на най-големия остатък се  получават  еднакви остатъци на 

партии, пък мястото, примерно, е едно, а има два равни остатъка. 

Това се е получило на трите места и те не знаят какво да правят, 

каква да бъде процедурата.

В  тази  връзка  съм  подготвил  писмо,  защото  оставам  с 

впечатление,  че  са  прочели  методиката  само  до  т.  2,  а  пък  т.  3 

фактически  донякъде  изяснява  въпроса  и  аз  в  моето  писмо  го 

изяснявам,  че  освен  по  общини  разпределението  трябва  да  бъде 

направено и за целия район и че трябва сумата от разпределенията 

по общини да бъде равна на разпределението, което е направено по 

района. Тъй като общините са по-малки, е възможно от закръгление, 

когато се съберат, да не се получи точно за целия район.
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При  това  положение  по-скоро  даже  би  трябвало  да  бъде 

обратно, но те така са тръгнали, защото при кметовете се провеждат 

консултациите. Би трябвало по принцип най-напред да се направи 

разпределението за района и след това за общините, за да могат да 

бъдат разпределени именно тези незаети остатъци.

В крайна сметка това, което им обяснявам в писмото, е, че 

там,  където  има  такива  остатъци,  които  не  могат  да  бъдат 

разпределени, трябва да се тегли жребий, който жребий обаче да се 

тегли в Районната избирателна комисия, защото иначе ще се получи 

изкривяване,  ако  всяка  община  тегли  жребий.  Тогава,  когато  се 

съберат резултатите, няма да се получи районният резултат.

Затова  им  описвам  това  нещо  как  да  стане,  а  именно,  че 

съгласно  т.  3  на  приложената  методика  към  Решение  №  3524  - 

ПВР/НР от 16.09.2016 г. разпределението на членовете на СИК и на 

ръководствата на СИК за района трябва да съвпадат със сумата от 

съответните разпределения по общини. Затова е необходимо да се 

разпределят  оставащите  незаети  места  от  равни  остатъци  в 

проблемните общини съобразно общото разпределение по партии и 

коалиции  за  района,  което  е  водещо.  Така  се  определя  от  коя 

политическа  формация  колко  неразпределени  места  остава  да 

получи  в  района  и  чрез  жребий  се  определя   коя  община  да  ги 

получи. 

За  тегленето  на  жребия  се  уведомяват  и  канят 

заинтересованите страни и се съставя протокол за протичането на 

жребия, който се подписва от всички членове на РИК.

Това е предложението ми за отговор на РИК – Бургас.

Второто писмо е подобно – с малка разлика, дори се учудвам 

от писмото, защото те са направили разпределението както трябва, 

правят за Районната избирателна комисия  - тук става дума за София 

– област – и им се получава едно място, което не могат да определят. 
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За едно място при 700 – 800, а може би и над 1000 разпределени 

места, да питат ЦИК как да го разпределят….Но, както и да е. 

Обяснявам им същия принцип, че трябва да бъде чрез жребий 

направено  това.  Само  явно  тук  въпросът  е  малко  по-различен, 

защото техният въпрос не е само как да го направят, ами и на какво 

основание  и  т.н.  Обяснявам,  че  по  принцип,  когато  се  прилага 

методът на най-големия остатък и се получат равни остатъци, винаги 

се тегли жребий, защото няма друг начин, освен ако в съответните 

разпоредби не е описан друг начин за разпределение. Но в случая в 

чл.  92 и в  наше Решение № 3524 няма описана друга процедура. 

Затова трябва да си произведат жребий.

Това  са  двете  ми  писма  и  двата  отговора.  Ако  искате, 

поотделно да ги гласуваме, ако искате – общо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване ан блок двете писма.

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

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

Камелия Нейкова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против –  няма.

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка петнадесета от дневния ред:

15. Разни.

Има  думата   господин  Чаушев.  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  т.  Разни  искам  да 

кажа,  че  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали   от 

днешно заседание е публикуван проект за техническите изисквания 

към  апаратната  и  програмна  част  на  електронната  система  за 
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машинно гласуване. Тя е публикувана. Моля да се запознаете, за да 

можем  на  следващото  ни  заседание  евентуално  да  приемем  това 

решение, защото това решение е част от една документация за една 

обществена  поръчка,  която  тази  година  ще  правим  ние,  а  не 

администрацията на Министерския съвет.

В тази връзка ви съобщавам, че тази документация в момента 

се пише, чака се да се вземе това решение, за да стане част от тази 

документация и съответно тази документация впоследствие да бъде 

гласувана по реда за обществените поръчки.

Молбата  ми  е  да  се  запознаете,  за  да  можем,  доколкото 

разбрах,  в  събота  да  вземем  това  решение,  включително  и 

евентуално в групата да се види малко преди заседанието, когато и 

да е то. Това ми е молбата.

Това  е  едното.  Засега  е  само  съобщение,  съответно  да  се 

видим преди събота в групата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля  ви,  колеги,  в 

папката с инициалите на  господин Чаушев се намира, запознайте се.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Четох,  че,  общо  взето,  този 

информационен разяснителен  лист  Министерският  съвет  май го  е 

гласувал. Мисля, че е гласуван. Идеята ми е  да го получим все пак 

официално, за да можем да го качим на нашата страница в сектор 

„Референдум“ и там да си стоя.

Просто споделям идеята си, защото съм в т. „Разни“. Затова я 

споделям.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  осъществим 

оперативна комуникация.

Има  думата   господин  Андреев,  а  след  това  –   госпожа 

Ганчева.

Заповядайте, господин Андреев.



101

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще бъда много кратък. Само да 

помоля колегите да се запознаят с проект № 3356 и приложението на 

правилата, които се намират във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от  вчерашно и от  днешно заседание,  тъй  като  приехме 

жребия, ще трябва да ги приемем и с оглед и споразумението, което 

ще  се  подписва  после  между  БНТ  и  БНР  и  участниците  в 

предизборната  кампания.  За  националния  референдум  такива 

правила отделно не приемаме, тъй като имаме нарочно решение за 

отразяването.

Второ, във връзка с провеждането от страна на говорителите 

на  пресконференциите  на  Централната  избирателна  комисия  в 

пресцентъра колоните, които озвучават микрофоните, от които ние 

говорим,  са  качени  високо  и  в  тази  връзка  не  могат  да  бъдат 

поставяни микрофоните на медиите, за да могат да записват нашите 

гласове освен картината.

Молбата ми е да приемем да изпратим едно официално писмо 

до главния секретар на Народното събрание да бъде поставена една 

голяма колона, имаше такива за озвучаване на другите мероприятия 

на  Централната  избирателна  комисия,  евентуално,  ако  трябва,  и 

масичка, върху която да могат да бъдат поставяни микрофоните, за 

да може да се получава запис. Иначе  последния път  беше доста 

смешно ние да се местим от един микрофон на друг, което е пред 

самите медии и не е удачно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Няма. 

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Мартин  Райков, Метин 
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Сюлейман, Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 

против –  няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали от вчерашно заседание ви предлагам да се 

запознаете  с  автобиография  на  лицето  Йоана  Йорданова. 

Предложила  съм  и  проект  на  граждански  договор.  Правя  това 

предложение като ръководител на група 1.10 с оглед наближаващия 

краен срок за подаване на заявления за гласуване извън страната, 

оперативно-техническата работа  и обработката и на заявленията за 

гласуване извън страна, както и друга текуща работа в работна група 

1.10, ви предлагам да упълномощим председателя на комисията да 

сключи граждански договор с това лице.

Колеги,  предложеният от мен проект на договор е  същият, 

който  сме  ползвали  в  предходни  активни  периоди.  Приемам 

корекция както от членовете, така и с оглед в случай, че приемем 

упълномощаването на  госпожа Ивилина Алексиева да го разпише и 

съобразно корекции от нейна страна.

По  отношение  на  възнаграждението  предлагам  да  е  при 

същите условия. По отношение на предложените два варианта да е 

както са при същите условия гласуваните от нас договори с другите 

сътрудници.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева. Подкрепям Вашето предложение.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев, Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова, Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, 
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Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов); 

против –  няма.

Предложението се приема.

Имате ли други доклади за днес,  госпожо Ганчева? Не.

Колеги,  с  това  приключихме  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Закривам заседанието.

Свиквам следващото заседание в събота, 24 септември 2016 г. 

от 10,30 ч.

(Закрито в 20,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.
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