
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 400 

На 24 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 за 

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.

Докладчици: Камелия Нейкова

  Метин Сюлейман

ІІ. Други

2. Доклади по писма. 

Докладчици: Румен Цачев, 

Севинч Солакова, Камелия

Нейкова, Таня Цанева, 

Йорданка Ганчева, Ивайло

Ивков, Цветозар Томов



2а.  Обсъждане  на  технологичните  проблеми  на 

експерименталното машинно преброяване.

Докладчик: Цветозар Томов

2б. Проект на решение определяне на технически изисквания 

към  апаратната  и  програмна  част  на  електронната  система  за 

машинно  гласуване  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 6 ноември 2016 г. 

Докладчик: Емануил Христов

4. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил 

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

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Георги Баханов, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица Матева 

и Румяна Сидерова.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

*   *   *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги!

В залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум. 

Откривам днешното заседание. 

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: 

В тематична рубрика „Избори за президент и вицепрезидент 

на  републиката  и  национален  референдум“:  1.  Регистрация  на 
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инициативни  комитети  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката,  регистрация  на  инициативни 

комитети, партии и коалиции за участие в националния референдум, 

с докладчици, заявени към настоящия момент – госпожа Нейкова и 

господин Сюлейман. 

И  в  тематична  област  „Други“:  2.  Доклади  по  писма  с 

докладчици,  които останаха от предходното заседание – господин 

Цачев,  госпожа  Солакова,  госпожа  Нейкова,  госпожа  Цанева, 

госпожа Ганчева и господин Томов; 3. Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения към 

така предложения ви дневен ред? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз не си чух името, защото си докладвах 

писмата, обаче остана едно, което съм дал в два варианта. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не знаех, господин Ивков, 

че днес ще го внесете. Записах Ви. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз се извинявам, не чух дали ме има 

в писма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В писма – да. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Бих  предложил,  при  положение  че 

дневният ред го позволява, да обсъдим технологичните проблеми на 

експерименталното машинно преброяване. Беше внесен текст преди 

няколко дни и тогава решихме да отложим обсъждането му. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам,  ако  ми 

позволите,  колеги,  след  „Доклади  по  писма“,  за  да  можем  да  ги 

приключим. Записвам я като нова т. 2а. 

Предполагам,  че  и  господин  Чаушев  сега  ще  предложи 

допълнение в дневния ред. 
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  и  проект  на  решение  за 

приемане  на  технически  характеристики  относно  машинната  и 

софтуерната част на машините за гласуване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах я като т. 2б. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

Ганчева, Мартин Райков, Румен Цачев и Таня Цанева);  против – 

няма.

Колеги,  преди  да  преминем  към  т.  1  от  дневния  ред  бих 

искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъстват:  госпожа  Мусорлиева,  госпожа  Грозева,  госпожа 

Сидерова,  госпожа  Бойкинова,  господин  Баханов,  господин 

Андреев и госпожа Матева. 

Ясно осъзнавайки,  че има и дежурни, може би днес ще се 

налага да прекъсваме заседанието си, когато има повече субекти, 

които искат да подадат документи за регистрация. 

Колеги, преминаваме към т. 1 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. 

Преди  да  дам  думата  на  госпожа  Нейкова  и  на  господин 

Сюлейман,  вчера  следобед  ми  стана  известно,  че  списъците  в 

подкрепа  на  регистрации  на  инициативни  комитети  още  от 

четвъртък  насам  не  са  предавани  на  ГД  ГРАО.  Свързах  се  с 

господин Гетов, за да го попитам за причината. Господин Гетов ме 
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информира, че не е в състояние да приеме тези списъци в почивните 

дни, поради факта, че се занимава са други списъци, а именно за 

предстоящите избори на 2 октомври 2016 г. 

Аз, разбира се, изразих тревогата на Централната избирателна 

комисия,  че  ако евентуално списъците в подкрепа не са изрядни, 

или  по-точно  няма  достатъчен  брой  изрядни  подписи,  то  тогава 

твърде  малко  време  ще  бъде  предоставено  за  допълване  на 

списъците.  Господин Гетов ме увери, че в понеделник сутринта в 

9,00  ч.  –  подчертавам  това  и  се  обръщам  и  към  дежурните  в 

понеделник – ще изпрати свой служител, който ще вземе списъците. 

И  пое  ангажимент  до  обяд  в  понеделник  да  бъде  готов  с 

необходимата ни информация. 

Това,  което  казвам,  се  отнася  до  подадени  към  настоящия 

момент около 7 списъка в подкрепа. 

Колеги,  след  това  съобщение  давам  думата  на  госпожа 

Нейкова за доклад по т. 1. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, проектът на решение с № 3596 е в днешно заседание в 

папка  с  моите  инициали  и  е  относно  регистрация  на  партия 

„Българска  социалдемокрация  –  Евролевица“  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 

националния референдум. 

Постъпило е заявление за регистрация от партията, подписана 

от  Димитър  Александров  Митев,  упълномощено  лице  от 

представляващия партията Александър Трифонов Томов. Заведено е 

под  №  5  на  23  септември  в  регистъра  на  партиите  за  участие  в 

информационно-разяснителната кампания. 

Заявена е позиция „НЕ“ по първия въпрос, позиция „ДА“ по 

втория въпрос на референдума и позиция „ДА“ по третия въпрос 

на референдума. 
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Позицията  по  първия  въпрос  е  обоснована:  Не,  защото 

контролираният  и  купен  вот  в  България  на  този  етап  е  твърде 

висок  (над  1/3),  което  води  от  опасност  от  еднопартийно 

управление. 

Позицията  по  втория  въпрос  е  обоснована:  Да,  защото 

смятаме,  че  това  е  не  само  право,  а  и  задължение  на  всеки 

български  гражданин  и  това  задължение  има  основополагащ 

характер. 

И  по  третия  въпрос  позицията  е  обоснована:  Да,  защото 

сегашното  ниво  на  субсидия  създава  непропорционални 

привилегии  на  партиите  с  власт,  което  прави  изборите 

неравноправни и създава предпоставки за купуване на гласове. 

Партията е регистрирана за участие в изборите за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката  с  Решение  №  3544-ПВР  от 

20 септември 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 3580-

ПВР от 21 септември 2016 г. 

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

участие,  Решение № 3452-НР на ЦИК относно регистрацията за 

участие в информационно-разяснителната кампания. 

Предвид  изложеното  и  на  съответните  правни  основания, 

посочени в проекта на решение, ви предлагам да вземем решение 

за  регистрация  на  партия  „Българска  социалдемокрация  – 

Евролевица“  за  участие  в  информационно-разяснителната 

кампания  по  въпросите  на  националния  референдум  с  позиция 

„НЕ“ по първия въпрос, позиция „ДА“ по втория, позиция „ДА“ 

по  третия  въпрос  на  референдума,  съгласно  изложените  в 

заявлението мотиви. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  чрез  ЦИК  в 

тридневен срок от обявяването му. 
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Колеги,  в  мотивите  ще  опиша  приложеното  пълномощно 

към заявлението, тъй като виждам, че не е описано. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Режим на гласуване на така предложения проект на решение. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3604-НР. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 

Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  следващият  проект  на  решение  за 

регистриране, който съм подготвил, е на Инициативен комитет за 

издигане  на  независим  кандидат  за  президент  Александър 

Каракачанов и независим кандидат за вицепрезидент Боян Киров, 

е  в  моя  папка  в  днешно  заседание.  Проектът  на  решение  е  № 

3584. 

Постъпило  е  заявление  от  инициативен  комитет, 

представляван от Ирина Петкова Алексова, заведено под № 10 от 

23 септември 2016 г.  в регистъра на инициативните комитети в 

ЦИК,  за  издигане  на  Александър  Панайотов  Каракачанов  за 

независим  кандидат  за  президент  и  Боян  Борисов  Киров  за 

независим  кандидат  за  вицепрезидент  в  изборите  на  6  ноември 

2016 г. Заявлението е подписано от 46 избиратели. Поименно са 

изброени всичките 46 избиратели в проекта за решение. 

Към  заявлението  са  приложени:  учредителен  протокол  за 

създаване  на  инициативния комитет  от  21  септември  2016  г.,  с 
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този  протокол  е  определено  и  лицето,  което  ще  представлява 

инициативния  комитет,  както  и  лицата,  които  ще  отговарят  за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния 

комитет; приложени са декларации – Приложение № 61-ПВР от 

изборните  книжа,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния 

комитет – 46 броя; приложени са също така 46 броя нотариално 

заверени  образци  от  подписите  на  лицата,  които  участват  в 

инициативния  комитет;  приложена  е  вносна  бележка  от 

21 септември 2016 г. от Българска народна банка по чл. 129, ал. 1 

от  Изборния  кодекс  за  внесен  депозит  в  размер  на  100  лв.; 

приложено  е  също  така  удостоверение  за  новооткрита  банкова 

сметка  от  20  септември  2016  г.,  издадено  от  „Централна 

кооперативна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната 

кампания. 

Налице са изискванията на чл. 151-154 от Изборния кодекс 

и  Решение  №  3440-ПВР  от  1  септември  2016  г.  на  ЦИК  за 

регистрация  инициативен  комитет  за  издигане  на  независим 

кандидат за президент и вицепрезидент в изборите на 6 ноември 

2016 г.

С оглед на което предлагам да приемем решение, с което да 

регистрираме  Инициативния  комитет  в  състав  –  посочени  са 

имената  на  46-те  членове  на  Инициативния  комитет  с  техните 

ЕГН,  за  издигане  на  Александър  Панайотов  Каракачанов  за 

независим  кандидат  за  президент  и  на  Боян  Борисов  Киров  за 

независим  кандидат  за  вицепрезидент  в  изборите  на  6  ноември 

2016 г. 

Сега  тук  една  автокорекция  –  Ирина  Петрова  Алексова  е 

представляващ  Инициативния  комитет.  Това  ще  го  допълня  в 

проекта на решение. 

И нашето решение подлежи на обжалване, колеги. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване на така предложения проект на 

решение. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3605-ПВР. 

Продължете, господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Следващият  проект,  колеги,  е  на 

същото  място.  Проектът  на  решение  е  №  3595.  Той  е  относно 

регистриране на Инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за  президент на Бисер Георгиев Миланов и независим 

кандидат за  вицепрезидент Красимир Петров Настев в изборите 

на 6 ноември, представляван от Виторио Бисеров Миланов. 

Постъпило  е  заявление  от  инициативен  комитет, 

представляван от Виторио Бисеров Миланов, заведено под № 8 от 

22 септември 2016 г.  в регистъра на инициативните комитети в 

ЦИК,  за  издигане  на  Бисер  Георгиев  Миланов  за  независим 

кандидат за  президент и Красимир Петров Настев за  независим 

кандидат  за  вицепрезидент  в  изборите  на  6  ноември  2016  г. 

Заявлението е подписано от 21 избиратели, посочени в проекта на 

решение. 

Към заявлението са приложени: решение за учредяване на 

инициативния  комитет  от  22  септември  2016  г.  за  издигане  на 

Бисер Георгиев Миланов за независим кандидат за  президент и 

Красимир Петров Настев за независим кандидат за вицепрезидент 

на републиката и за определяне на лицето, което ще представлява 
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инициативния  комитет,  а  именно  Виторио  Бисеров  Миланов; 

нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи 

в инициативния комитет – 21 броя; декларация – Приложение № 

61-ПВР  от  изборните  книжа,  подписана  от  всеки  член  на 

инициативния комитет – 21 броя; вносна бележка от 21.09.2016 г.  

от БНБ по чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс за внесен депозит в 

размер на 100 лв.; удостоверение за новооткрита банкова сметка с  

изх.  №  138-44  от  21  септември  2016  г.,  издадено  от  „Първа 

инвестиционна  банка“  АД,  по  която  ще  се  обслужва 

предизборната  кампания;  както  и  декларация  с  името  и 

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите 

и  счетоводната  отчетност  на  инициативния комитет,  свързани с 

предизборната кампания. 

Налице са изискванията на чл. 151-154 от Изборния кодекс 

и  Решение  №  3440-ПВР  от  1  септември  2016  г.  на  ЦИК  за 

регистрацията  на  кандидати  за  президент  и  вицепрезидент  в 

изборите на 6 ноември 2016 г. 

С  оглед  което  предлагам да  приемем решение,  с  което  да 

регистрираме Инициативния комитет в състав, посочен в проекта 

на решение със съответните ЕГН на лицата, за издигане на Бисер 

Георгиев  Миланов  за  независим  кандидат  за  президент  и 

Красимир Петров Настев за независим кандидат за вицепрезидент 

в изборите на 6 ноември 2016 г. 

Като  нашето  решение  подлежи  на  обжалване  пред 

Върховния  административен  съд  чрез  Централната  избирателна 

комисия в 3-дневен срок от обявяването на нашето решение. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  гласуваме  този  проект,  ще 

помоля за внимание,  за  да допълня своя доклад с  фактологията 

във  връзка  с  това  заявление,  което  е  постъпило  в  ЦИК.  То  е 

вписано на 22-ри под № 8 в регистъра, но има неща, които аз съм 
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длъжен  като  докладчик  да  изясня  при  приемането  на  това 

решение. 

Първоначално те  с  баща си дойдоха още на  21-ви,  когато 

бяхме дежурни с колегата Владимир Пенев.  Тогава бяха дадени 

устни указания, не беше заведено заявлението. 

Както  казах  –  на  следващия  ден,  22-ри,  ние  приехме 

документите  с  господин  Андреев,  дежурен  тогава,  като  бяха 

дадени  указания,  на  първо  място,  във  връзка  с  образеца  на 

изборната книга № 59-ПВР, която, съгласно нашите решения, е за 

подаването  на  документите.  В  случая  обаче  заявлението,  което 

беше представено, е по наше старо Решение № 3008 от 12 януари 

2016 г., но като съдържание те са еднакви. Това не е такъв голям 

проблем. Именно затова подлагам такъв проект на решение. 

Следващо указание, което сме дали, което сме установили с 

колегата  Андреев  на  22-ри,  това  е,  че  в  решението  не  беше 

определен  представляващ  инициативния  комитет,  който  да 

представлява инициативния комитет. Във връзка с това възникна 

един голям спор,  който продължи може би повече от  два  дена. 

Тогава беше посочено в решението, че е определен председател. 

В крайна сметка на 23-и, вчерашният ден, в 17,00 ч.  беше 

представено  решение,  с  което  е  определен  представляващ  на 

инициативния комитет. Именно затова предлагам такъв проект на 

решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман. 

Колеги, редакционни и други бележки? – Не виждам. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  
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Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка  

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

Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3606-ПВР. 

Това бяха Вашите доклади, господин Сюлейман. 

По-късно ще се върнем към т. 1. 

Преминаваме към: 

2. Доклади по писма. 

Първи докладчик е господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви за сведение писмо, което е изпратено 

като  копие  до  Централната  избирателна  комисия.  Адресатът  е 

областният управител на област Плевен, а писмото е с вх. № МИ-

06-830 от 20 септември 2016 г. 

С  това  писмо  госпожа  Лилия  Пейчева  –  изпълняваща 

длъжността кмет на община Долни Дъбник, уведомява областния 

управител,  че  в  справката  за  необходимите  средства  за 

произвеждане на изборите за кмет на кметство в с. Петърница, е 

предвидена сума, която се оказва недостатъчна,  тъй като в тази 

сума  не  са  начислени  средствата,  които  са  необходими  за 

преброители,  за  компютърната  обработка.  По  нейно  мнение 

счита,  че  това  са  обективни  причини  и  иска  да  бъдат  покрити 

всички  разходи,  включително  и  тези,  които  са  свързани  с 

компютърната обработка на изборите в с. Петърница.

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Солакова. 

Заповядайте. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, по  преписката, 

която е за МВР, се разбрахме в понеделник да се включи в дневния 

ред  на  заседанието  на  работната  група,  затова  я  оставям  за 

понеделник. 

Докладвам  ви  за  сведение  писмо,  което  сме  получили  от 

Печатницата на БНБ с копие до ЦИК. То е адресирано до кметовете 

на  общини и  до общинските  избирателни комисии,  където  ще се 

произвеждат нови и частични избори на 2 октомври. Представен е 

график  за  предаване  на  бюлетините  за  изборите  на  2  октомври. 

Предаването започва на 29 септември и приключва на 30 септември. 

Колегите са уведомени, мисля, че ще се организират за получаването 

на бюлетините.  За нас е само за сведение и при необходимост да 

реагираме. 

Докладвам  ви  за  сведение  получени  оферти  за  компютърни 

конфигурации, както администрацията беше направила предложение 

за  закупуване  на  такава  техника.  Не  възложихме  да  се  изпратят 

писма  и  да  се  изискат  оферти.  Виждам,  че  има  резолюция  за 

обобщена  справка  до  госпожа  Манолова.  Ще  очакваме  когато 

приключи  срокът  по  получаване  на  офертите,  едновременно  да 

бъдат докладвани като една обобщена справка. Иначе № ЦИК-08-26 

от о21 септември 2016 г. и към този номер има още едно писмо от 

същата дата – 21 септември. Можете да го видите във вътрешната 

мрежа, но така или иначе тази информация ще бъде представена на 

вниманието на ЦИК като обобщена справка. 

Всички  други  писма,  които  получаваме  като  покани  за 

семинари,  също  се  публикуват  във  вътрешната  мрежа  в  папка 

„Покани“.  Моля  да  се  запознавате  своевременно,  а  госпожа 

Манолова също има задача да преглежда темите,  за  да  можем да 

преценим участието на колеги от администрацията. 

Това е. Благодаря. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  в 

залата по тази точка е госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, с вх. № ПВР-222-37 от 17 септември по електронната 

поща сме получили запитване от госпожа Атанаска Николова, която 

поставя  два  въпроса:  След  сключване  на  брак  ще  се  смени  и 

автоматично фамилията й? И вторият въпрос: Къде и какво трябва 

да  представя  след  изборите,  ако  съм  в  болница  и  не  успея  да 

гласувам? 

Единият  вариант  е  за  сведение,  но  мисля,  че  е  по-добре  да 

отговорим по електронен път,  като я информираме, че и на двата 

въпроса ще получи отговор в съответната община. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  сведение  остава  към 

днешна дата. 

Колеги, връщаме се към:

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, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги,  проектът  на  решение  е  с  №  3597-ПВР,  относно 

регистриране  на  Инициативен  комитет  за  издигане  на  независим 

кандидат  за  президент  Пламен  Панайотов  Пасков  и  за 

вицепрезидент  Цветозар  Стоянов  Съев,  представляван  от  Огнян 

Славчев Цветков. 

Постъпило е заявление от инициативния комитет, заведено е 

под № 9 на  23 септември 2016 г.  в  регистъра  на  инициативните 

комитети  в  ЦИК,  за  издигане  на  Пламен  Панайотов  Пасков  за 

независим  кандидат  за  президент  и  Светозар  Стоянов  Съев  за 
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независим  кандидат  за  вицепрезидент  в  изборите  на  6  ноември 

2016 г. Заявлението е подписано от 24 избиратели, имената им са 

изписани в проекта на решение. 

Към  заявлението  са  приложени:  учредителен  протокол  – 

решение за  създаване  на  инициативния комитет  от  23 септември 

2016  г.  и  за  определяне  на  лицето,  които  ще  представлява 

инициативния  комитет,  а  именно  Огнян  Славчев  Цветков; 

представени  са  нотариално  заверени  образци  от  подписите  на 

всички  членове  на  инициативния  комитет  и  декларации  – 

Приложение № 61-ПВР,  подписано от всеки един от тях;  банков 

документ за внесен депозит; удостоверение за новооткрита банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на името 

на лицето, представляващо инициативния комитет; представен е и 

списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност. 

Налице са изискванията на чл. 151-154 от Изборния кодекс и 

наше Решение № 3440-ПВР за регистрация инициативен комитет за 

издигане  на  независим кандидат за  президент Пламен Панайотов 

Пасков и независим кандидат за вицепрезидент Светозар Стоянов 

Съев. 

Предвид  изложеното  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с 

което  да  регистрираме  инициативния  комитет  в  състав  от  24 

избиратели  за  издигане  на  лицата,  които посочих преди малко – 

Пламен Панайотов Пасков за независим кандидат за  президент и 

Светозар Стоянов Съев за независим кандидат за вицепрезидент в 

изборите на 6 ноември. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването 

му. 
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Колеги,  искам  да  ви  запозная  и  с  указанията,  които  бяха 

дадени във връзка с регистрацията на този инициативен комитет. 

При  първоначалното  постъпване  на  документите  вчера, 

кандидатът за вицепрезидент Светозар Стоянов Съев беше член и 

представляващ  инициативния  комитет,  което  не  отговаря  на 

изискванията  на  чл.  3,  ал.  3  от  Изборния  кодекс.  С  колегата 

Сюлейман  дадохме  съответните  указания,  те  са  вписани  в 

регистъра.  И  във  връзка  с  тази  забележка  беше  необходимо  да 

представят  както  ново  решение  за  създаване  на  инициативен 

комитет и свързаните  с  това  документи,  в  случай че  се  промени 

представляващото лице. 

В рамките на вчерашния ден бяха представени учредителен 

протокол  –  решение  за  създаване  на  инициативния  комитет,  в 

неговия състав вече  не фигурираше нито един от кандидатите за 

президент  или  вицепрезидент.  Беше  представено  ново 

удостоверение  за  актуална  банкова  сметка  на  името  на 

представляващия,  списък  на  лицата,  които  ще  отговарят  за 

приходите,   разходите  и  счетоводната  отчетност,  тъй  като 

кандидатът за вицепрезидент беше вписан и там. И ново заявление 

за  регистрация.  Така  че  приехме,  че  указанията  са  изпълнени  в 

срок. 

Това го докладвам за ваша информация. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

Колеги,  прощавайте,  отменям  гласуването,  поради  човешка 

грешка. 

Отново подлагам на гласуване така предложения ни проект. 
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Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Цанева); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 3607-ПВР. 

Колеги, продължаваме с:

2. Доклади по писма.

Госпожо  Нейкова,  стигнахме  до  Вас  като  докладчик  в 

доклади по писма. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-10-1  от  23 

септември по електронната поща на ЦИК е постъпила, наречено е 

„жалба“ от Красимир Димов Бойчев в качеството му на кандидат за 

кмет  на  кметство  Тракиец,  община  Хасково,  във  връзка  с 

провеждането  на  частичните  избори  на  2  октомври.  Всъщност 

господин Бойчев счита, че общината не е изпълнила задълженията 

си по чл. 42 от Изборния кодекс, а именно: да осигури възможност 

на  всеки  избирател  да  прави  справки  в  избирателния  списък  по 

единен  граждански  номер  на  електронната  си  страница,  или  на 

безплатен телефонен номер. И моли, настоява за своевременната ни 

намеса по случая. 

Във  вчерашния  ден  аз  извърших  проверка  на  интернет 

страницата  на  община  Хасково  и  установих,  че  избирателните 

списъци са публикувани, разбира се, без единен граждански номер. 

Но разпоредбата на чл. 42 не съдържа изискването на електронната 

страница  да  се  прави  проверка  по  единен  граждански  номер,  а 

общината има задължение да осигури възможност за проверка. Аз 

мисля,  че  общината е  изпълнила своето задължение,  но тъй като 
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това не е от наша компетентност, ви предлагам да го препратим на 

община Хасково, а ЦИК да го приеме за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Цанева); против – няма. 

Продължете, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  всички  писма,  които 

докладвам, мисля, че са качени в папка с моите инициали. 

С вх. № ПВР-00-69 от 24 септември сме  получили писмо от 

„Информационно обслужване“, с което ни уведомяват, че с приемо-

предавателен  протокол  от  23  септември  са  получили  данните  за 

зареждане  в  системата  за  проверка  в  списъците  на  лицата, 

подкрепящи  регистрацията  на  партии,  коалиции  и  независими 

кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

6 ноември и представят списък на списъците,  които са заредени в 

системата. 

Докладвам ви го за сведение. 

С вх. № ЦИК-06-20 от 23 септември 2016 г., и с вх. № ЦИ-06-

21 от 23 септември 2016 г. сме получили потвърждение за видимост 

на публична покана от Агенцията за обществени поръчки. 

Колеги, това са поканите, които след последното ни заседание 

Централната  избирателна  комисия реши  да  изпрати  по  реда  на 

процедурата оферти до определени лица за обществената поръчка, 

свързана  с  разяснителната  кампания,  по която не беше постъпила 

нито една оферта. 
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С  вх.  № ПВР-00-70  от  24  септември  2016  г.  сме  получили 

отговор от „Информационно обслужване“ на наше писмо с изх. № 

ПВР-00-61 от 19 септември, с което ние поискахме предложение как 

ще бъде извършена проверката на лицата,  които се регистрират в 

различни  качества  за  участие  в  изборите  или  референдума,  във 

връзка с разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Колеги, днес ви го докладвам за сведение. Предлагам всички 

да се запознаем с него и на следващо заседание, ако имате някакви 

бележки,  да ги нанесем и да върнем отговор на „Информационно 

обслужване“.  Писмото е  дълго,  а  и  аз  нямам готовност,  тъй  като 

преди малко го получих, да кажа със сигурност дали отговаря на 

всички изисквания. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  аз  в  допълнение 

към  предложението  на  госпожа  Нейкова,  бих  предложила 

различните работни групи и техните ръководители да погледнат в 

частта,  която ги касае,  за да можем впоследствие ние да обсъдим 

някои изменения и допълнения, и своевременно да ги представим на 

„Информационно обслужване“. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, последният ми доклад ще си 

позволя  да  го  обобщя,  тъй  като  са  множество  писмата,  които  са 

изпратени на електронната поща на ЦИК от избиратели във връзка с 

извършване на проверка в списъците за подкрепа регистрацията на 

партии,  коалиции и  независими кандидати  за  участие в  изборите. 

Мисля,  че списъци за подкрепа регистрацията за информационно-

разяснителната кампания за националния референдум все още не е 

възможно  да  бъде  извършена  такава  проверка.  На  всяко  едно 

запитване  от  избирател  своевременно  се  връща  отговор  от  екип 

„Поддръжка“  на  „Информационно  обслужване“  с  копие  до 

Централната  избирателна  комисия.  На  всички  избиратели  е 

отговорено и в повечето случаи се касае за технически проблем или 
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някаква неточност при размяна на информацията между избирателя 

и  оператора,  който  поддържа  системата.  Всички  нередности  са 

отстранени  и  избирателите,  които  са  имали  затруднения,  са 

получили своя персонален идентификационен код, с който могат да 

извършат проверка в списъците. 

В  случаите,  в  които  писмата  са  изпратени  направо  до 

Централната  избирателна  комисия,  аз  ги  препращам  пак  по 

електронен  път  на  „Информационно  обслужване“  за  оказване  на 

техническо съдействие на съответния избирател. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. 

Госпожо  Нейкова,  само  ще  Ви  помоля  горе-долу  бройката, 

която сме получили на такива евентуални проблеми. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да,  колеги.  Може  би  аз 

неправилно казах „множество“.  Те  са  между 10 и  15,  не  повече. 

Това е общо от началото на регистрацията досега. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо към вх. 

№ ЦИК-07-55 от 23 септември, което е напомняне от Централната 

избирателна  комисия на  Република  Молдова,  аз  ви  докладвах 

покана за наблюдатели на 14.06. за сведение. 

Предлагам с протоколно писмо да отговорим с благодарност, 

съгласно другите отговори. 

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-15-30 от 17 септември 2016 

г., с което Районната избирателна комисия Варна ни е информирала, 

че е провела първото заседание. 

За сведение. 

20



Докладвам ви вх. № ЦИК-07-111 от 20 септември 2016 г. Това 

е покана от Корейското посолство. Получена е по имейл, поканата е 

за двама за концерт на 11 октомври. 

Предлагам  по  председателска  преценка,  да  прецени 

председателят на Комисията дали ще посети концерта и съответно с 

кого. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, на мен не би ми 

било възможно, но ако член на ЦИК желае… 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  На 11 октомври имаме краен срок 

по хронограмата, колеги. 

На разположение ще я оставя в Деловодството. 

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ПВР-22-70  от  21 

септември 2016 г.,  което ще си позволя да ви го изчета, тъй като 

касае организацията на изборите извън страната и поставя проблем, 

който  е  от  председателя  на  Българското  сдружение  „Дунав“  – 

Бремен, Германия. Обръща се към нас в тази си роля на заместник-

председател  на  това  дружество,  като  е  поел  ангажимент  пред 

българската диаспора в региона и пред Посолството на Република 

България в Берлин да съдейства за провеждането на предстоящите 

президентски избори и национален референдум в Бремен. 

На  22  август  2016  г.  е  изтеглил  от  сайта  на  Централната 

избирателна  комисия бланка   на  заявление-декларация  за 

гласуване в секция, извън страната, като Приложение № 22-ПВР. 

„Вече са събрани дори повече от необходимия брой заявления 

и сме готови да ги подадем в Посолството в Берлин. С изненада 

научих днес от новините, че бланката на заявлението е променена, 

то вече е под номер Приложение-21 и с различен формат. Моля ви 

за  становище  относно  валидността  на  Приложение-22-ПВР  при 

взимане  на  решение  от  ЦИК за  разкриване  на  изборна  секция  в 

Бремен, Германия. 
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Предвид наближаващия краен срок и подаване на заявления 

до 11.10. ви моля за отговор в близките дни. 

Благодаря предварително.“ 

Колеги, тъй като мисля, че господин Георги Драголов, както 

се е подписал, е провел и разговор, преди да подаде това по имейл с  

колегата Андреев, който днес по обективни причини не присъства. 

Нека  това  да  го  приемем  за  сведение  и  да  си  помислим  по 

отношение на това дали ще приемем. 

Аз  оперативно  изговорих,  тъй  като  не  можех  да  открия 

Приложение № 22-ПВР. Към момента е видимо само Приложение 

№ 22-ПВР-НР. Това е декларацията пред ЦИК при гласуване извън 

страната. Може би да го изговорим на работна група в понеделник 

и  да  отговорим  още  в  понеделник,  какъвто  и  да  е  отговорът  на 

Централната избирателна комисия. 

Към момента – за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,  госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание ви 

докладвах  писмо  към  вх.  №  ПВР-04-01-19  от  21  септември. 

Припомням, че със същото ни е изпратена грама № ПР-17371 от 

20 септември от Посолството на Република България в Дъблин, в 

което  е  посочено,  че  от  посолството  ни  информират,  че  на 

територията на Ирландия няма град Арма, съответното изписване 

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 съм 

същия град само че във Великобритания. 

Ние  възложихме  на  администрацията  да  извърши 

съответните проверки. От лицето, на което е възложила госпожа 

Манолова  –  господин  Ахмедов,  той  е  провел  разговор  с 
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ръководителя на ИКТ господин Илия Горанов по въпроса на 22 

септември.  Има  технологична  възможност  за  прехвърляне  на 

подадените две заявления от място Арма в държавата Ирландия в 

мястото  във  Великобритания,  съгласно  грамата  от  Външно,  и 

премахване от държавата Ирландия на гр. Арма. Но трябва ние с 

протоколно решение да одобрим това и да подадем заявка,  така 

че  ви  моля  да  подложим на  гласуване  да  подадем заявка  да  се 

извърши това прехвърляне съгласно доклада ми. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? – Не 

виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Цанева); против – няма. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо към вх. 

№  ПВР-22-76  от  22  септември  2016  г.  Аз  ви  го  докладвах  на 

предходно заседание. Лице моли да добавим Таджикистан в списъка 

на  страните.  Извършена  е  проверка  от  администрацията.  Госпожа 

Манолова е възложила на служител от администрацията да провери. 

Отговорът е, че няма държава Таджикистан в таблицата във всички 

отговори,  които  получаваме  от  Министерството  на  външните 

работи,  съответно  въз  основа  на  това  подадохме  и  списъка  с 

държавите. 

Аз ви предлагам и в оперативен порядък с отговорните лица от 

Външно  министерство  да  изговорим  по  отношение  на  държавата 

Таджикистан и да напием писмо в този смисъл с искане дали следва 

да бъде допълнена или не. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така направеното предложение за писмо и уточняване в 

оперативен порядък. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Цанева); против – няма. 

Прие се и това предложение. 

Продължаваме със следващ докладчик. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Колеги,  връщаме  се  отново  към 

запитването  от  господин  Таков  от  Министерството  на  външните 

работи, касаещо лицата по чл. 112, ал. 1, т. 2, на които в изпълнение 

на чл. 112, ал. 5 от Изборния кодекс министърът на външните работи 

следва да отправи покана за международно наблюдение. 

Припомням запитването, че беше: има ли разлика в правното и 

фактическо положение на лицата, регистрирани за наблюдатели на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  В  предходно  заседание 

предложих проект за отговор, който не беше съвсем удачен, имаше 

промени по него. Нанесъл съм ги и сега виждате в днешно заседание 

в моя папка отговора с нанесени поправките. 

Отделно  от  това  обаче  възникна  един  принципен  въпрос  – 

дали въпреки нашата изборна книга, че предвижда само за едното 

или за другото, на тези лица да бъде издавано удостоверение и за 

изборите,  и  за  референдума,  което  на  практика  обезсмисля  дълъг 

отговор на въпроса. 

Ако вземем такова протоколно решение ви предлагам второто 

писмо, което е в моята папка с номерация 1. 
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И има  един  трети  вариант,  който  ви  моля  виртуално  да  си 

представите  –  първото  и  второто  компилация,  като  все  пак 

разширим отговора, дотам, че в чужбина в секциите, макар че не е 

предмет на този въпрос, ще гласуват и лица, които са от български 

неправителствени организации, които имат права или за изборите, 

или за референдума, все пак да посочим, че са с еднакво положение. 

Тоест, да започнем с първото писмо, като тогава приложението 

няма  да  е  №  34,  а  ще  е  №  33.  А  второто  писмо  да  стане  като 

последно изречение. 

Лично аз с оглед въпроса считам: конкретен въпрос, конкретен 

отговор. Ако решим, че ние ще издаваме на всички наблюдатели по 

чл. 112, ал. 1, т. 2, защото е много дълго да изброявам цялото име, 

мисля,  че  вторият  отговор  с  № 1  е  по-удачен.  Колегата  Андреев 

постави този въпрос на предходното заседание. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. 

Аз подкрепям Вашето писмо с индекс 1. 

Колеги, коментари? 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз също подкрепям с индекс 1, но мисля, че 

трябва,  ако  приемете,  да  направим  една  малка  корекция  –  след 

Приложение  № 34 да  е  видно,  че  имат  права  и  за  изборите  и  за 

референдума,  както  и  за  двете,  така  и  за  всеки  един по  отделно. 

Защото поне на мен ми се струва, че ние казваме, че те имат и за 

едното, и за другото, което е така, но могат да бъдат и поотделно 

само за избор, или само за референдум. 

И другото, което считам е, че може би последното изречение 

не е редно да го пишем. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Ако решите, колеги, да остане последното 

изречение, считам, че е по-редно да кажем: „След поканата по чл. 
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112,  ал.  5“,  защото  така,  както  съм го  написал  –  поканата,  която 

министър  ще  отправи  до  организациите,  може  да  се  тълкува,  че 

организациите са по чл. 112, ал. 5, а поканата е по чл. 112. Тоест, 

след поканата да дойде текста по чл. 112, ал. 5, ако решим да остане. 

Аз  не  държа  на  този  текст.  Ако  остане  предлагам  тази  смислова 

граматическа корекция. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така предложения ни отговор с едно допълнение в първо 

изречение на абзац втори и отпадане на второто изречение в абзац 

втори. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

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

Цанева); против – няма. 

Продължаваме с писма. Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги,  разпределено  ми  е  писмо  под  №  ПВР-22-77  от  22 

септември 2016 г. Писмото е на господин Стефан Манов. В него се 

коментира наше Решение № 3558. В писмото е отбелязано Решение 

№ 3559,  но това  е  грешка.  Писмото е  относно предоставянето на 

информация  по  реда  на  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация. Предполагам, че си спомняте този казус. Той опираше 

до това дали и по какъв начин господин Стефан Манов е утвърден за 

член на Обществения съвет. 

Господин Манов възразява срещу изпращането на документа, 

уведомителното писмо на БСЧИ – Пловдив, с което БСЧИ Пловдив 

го  определя  за  свой  представител  в  Обществения  съвет  на  ЦИК, 

поради опасенията, че по този начин лицето, отправило заявлението 
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за достъп, ще получи достъп и до личните му данни. Искането му е 

да не се предоставя този документ, или да бъдат заличени личните 

данни в него. 

Още  когато  го  получих,  аз  разговарях  с  господин  Манов  и 

обясних, че лични данни не са изпращани, те са заличени и изобщо 

нямаме практиката в такива случаи да изпращаме лични данни. И 

той по същество оттегли искането си. Поради това докладвам това 

писмо само за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Използвам случая, за да кажа, че тази Централна избирателна 

комисия,  както  и  тези  преди  нея,  не  считам  някога  да  са  били 

обвинявани в това, че извършват своята дейност, и някога да е имало 

случай, в който те са извършвали своята дейност в нарушение на 

правилата на Закона за защита на личните данни. Считам, че това не 

може да се случи. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  В  тази  връзка  бих  предложил  да  се 

навакса един пропуск – да се качи в сайта, ако комисията е съгласна, 

решението  за  това  господин  Манов  да  е  представител  на  БСЧИ 

Пловдив в Обществения съвет. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Няма  да  го  подлагам  на  гласуване,  тъй  като  има  такова 

протоколно решение от м. юни. Нека да се отстрани този пропуск 

сега своевременно. 

Благодаря, господин Томов. 

Преминаваме към следваща точка: 

2а. Обсъждане  на  технологичните  проблеми  на 

експерименталното машинно преброяване. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Томов, имате думата. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, преди да започна по същество, 

искам да направя предложение да направим това обсъждане извън 

камера, предвид това, че има технически спецификации, които не е 

редно да бъдат оповестявани. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  постъпи  предложение  от 

колегата Томов обсъждането на тази точка от дневния ред да бъде 

извън  камера,  тъй  като  може  би  детайлна  информация  ще  бъде 

предоставена  при  обсъждането,  която  не  следва  да  бъде 

оповестявана. 

Колеги,  има  ли  друго  становище?  Противно  становище  не 

постъпва. 

Подлагам  на  гласуване  предложението  за  изключване  на 

камерите по тази точка. 

Режим на гласуване. 

Гласували  11 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

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

Колеги, решението е прието. Изключваме камерата. 

Включваме камерите. 

Колеги,  във  връзка  с  точката,  която  разгледахме,  взехме 

решение  да  има  работна  група  „Експериментално  машинно 

преброяване“  в  понеделник  от  11,30  ч.,  на  която  да  се  изяснят 

поставените  от  Централната  избирателна  комисия въпроси, 

свързани с днешното обсъждане на неговото провеждане. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

2б.  Проект  на  решение  определяне  на  технически 

изисквания към апаратната и програмна част на електронната 
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система  за  машинно  гласуване  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.  

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

от предходното заседание в моя папка има проекта на това решение 

за  определяне  на  технически  изисквания  към  апаратната  и 

програмна  част  на  електронната  система  за  машинно гласуване  в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г. 

Предлагам да изключим камерата за момента и да ги обсъдим. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване на процедурното предложение. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  

Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев и Таня Цанева); 

против – няма.

Моля да изключим камерата. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  включваме 

камерата. 

Колеги,  обсъдихме извън  камера  техническите  изисквания 

към апаратната  и  програмната  част  на  електронната  система  за 

машинно гласуване, извършени бяха две корекции. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложените  технически 

изисквания. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка  
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Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румен  Цачев); 

против – няма. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение относно 

определяне  на  техническите  изисквания  към  апаратната  и 

програмната част на електронната система за машинно гласуване в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на 

6 ноември 2016 г. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

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

Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румен  Цачев); 

против – няма. 

Колеги, това е Решене № 3608-ПВР. 

Колеги, имаме ли други доклади за днес? – Не виждам. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  в  понеделник  в 

14,00 ч., като, разбира се, колеги, в активен период сме, знаем, че 

може да се наложи и свикване на извънредно заседание. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 
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Стенограф: 

Нина Иванова 
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