
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 403

  

На 28 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 кандидатски листи в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката.

Докладват: Камелия Нейкова

2.  Проект  на  решение  относно  откриване  на  процедура  по 

възлагане отпечатването на бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова

3.  Проекти  на  решения  относно  поправки  на  технически 

грешки в Решение  № 3418-ПВР/НР от 24 август 2016 г. и Решение 

№ 3564-НР от 21 септември 2016 г.

Докладват: Емануил Христов, Мартин Райков

4. Проект на решение относно промяна в състава на РИК – 

Разград.

Докладва: Емануил Христов

5. Доклад по разяснителната кампания.

Докладват Росица Матева, Владимир Пенев

II. МЕСТНИ ИЗБОРИ

6.  Регистрации  на  партии  за  участие  в  частичните  местни 

избори.



Докладват: Георги Баханов, Севинч Солакова 

III. ДРУГИ.

7. Доклади по жалби и сигнали.

Докладват: Владимир Пенев, Мария Бойкинова

8. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладва: Мария Бойкинова

9. Доклади по дела.

Докладва: Мария Бойкинова

9а.  Писмо на „Информационно обслужване” за  извършване 

на  проверка  на  лицата,  регистрирани  в  различни  качества  в 

изборите.

Докладва: Камелия Нейкова

10. Рубрика „Въпроси и отговори”.

Докладва:  Метин Сюлейман

11. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч  Солакова,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Румяна Сидерова,  

Цветозар Томов, Метин Сюлейман

12. Разни.

Докладват:  Мария  Мусорлиева,  Румяна  Сидерова,  Иванка 

Грозева.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, 

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВА:  Ивайло Ивков.
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Заседанието  бе  открито  в  11,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  както  знаете,  по-рано  днес,  вие  присъствахте,  се 

състоя  подписване  на  споразумението  със  Съвета  за  електронни 

медии за извършване на  мониторинг на  доставчиците на медийни 

услуги  във  връзка  с  предстоящата  предизборна  кампания  за 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  за 

национален  референдум  на  6  ноември  2016  г.  На  официалното 

публично подписване стана ясно, че както Централната избирателна 

комисия, така и Съветът за електронни медии  вече работят усилено 

в тази връзка.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред.

 В тематична рубрика „Избори за президент и вицепрезидент 

на  републиката  и  национален  референдум”,  точка  първа  - 

Регистрация  на  кандидатски  листи  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката. Тук  госпожа Нейкова ще има едно 

предложение.

Колеги, ако имате готови проекти, ще очаквам вашите имена.

Точка  втора  -  Проект  на  решение  относно  откриване  на 

процедура по възлагане отпечатването на бюлетините, с докладчик 

госпожа Солакова. 

Точка  трета  -  Проект  на  решение  относно  поправка  на 

техническа  грешка  в  Решение  № 3418-ПВР/НР,  с  докладчик 

господин Христов. 

Точка  четвърта  -  Проект  на  решение  относно  промяна  в 

състава на РИК – Разград, с докладчик господин Христов
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Точка пета - Доклад по разяснителната кампания. Докладчик 

госпожа Матева и господин Пенев.

 В тематична рубрика „Местни избори”: 

Точка шеста - Регистрации на партии за участие в частичните 

местни избори. Докладчик е господин Баханов.

 В рубрика „Други”:

7. Доклади по жалби и сигнали. Докладчик е господин Пенев. 

8.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК. 

Докладчик – госпожа Бойкинова.

 9. Доклади по дела. Докладчик – госпожа Бойкинова.

 10.  Рубрика  „Въпроси  и  отговори”  –  докладчик  господин 

Сюлейман. 

11.  Доклади  п  писма  с  докладчици:  госпожа Солакова, 

госпожа Грозева,  госпожа Матева,  госпожа Нейкова,  господин 

Райков,  госпожа Сидерова, господин  Томов и господин Сюлейман. 

Това са докладчиците от вчера, уважаеми колеги. 

12.  Разни  с  отново  докладчиците  от  вчера:  госпожа 

Мусорлиева, госпожа Сидерова и госпожа Грозева.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения ви дневен ред? Първа беше госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако може да докладвам една жалба в 

началото, тя трябва само да се придвижи и е просрочена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Сидерова. Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ: В  точка  трета  –  проект  на  решение 

относно поправка на техническа грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви 

господин Райков. Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, от вчерашния 

ден отложихте за следващо заседание точката по повод писмото на 

„Информационно  обслужване”  за  извършване  на  проверка  на 

лицата,  регистрирани  в  различни  качества  в  изборите.  Аз  ви 

предлагам да го обсъдим днес, имам готовност с моите предложения 
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по писмото и евентуално, както те са посочили, да направим работна 

среща  с  представители  на  „Информационно  обслужване”  за 

окончателния вариант на проверките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Нейкова, като нова точка 9а.

Колеги, други предложения? Не виждам.

Колеги, тъй като в момента отсъстват от зала колегите, които 

работят  с  нашата  система  за  отчитане  на  резултатите,  затова  ще 

гласуваме явно с  вдигане на ръка.  Определям господин Томов да 

брои.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

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

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов).

Колеги, дневният ред е приет.

Заповядайте,  госпожо  Сидерова,  с  докладване 

администрирането на жалбата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-23-10 

от 28 септември 2016 г. в 10,45 ч. е получена жалба от инициативен 

комитет,  регистриран  с  Решение  №  3489-ПВР,  представляван  от 

Пламен  Трифонов  Христов  в  качеството  му  на  представляващ 

инициативния  комитет,  срещу  наше  Решение  №  3429-ПВР/НР,  с 

което  сме  приели  изборните  книжа  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката,  в  частта,  с  която  са  утвърдени 

образците на бюлетините за гласуване в страната и извън страната – 

това са Приложение № 90 и Приложение № 91 от изборните книжа. 

Сочат като основание чл. 58 от Изборния кодекс.

Жалбата е просрочена,  но ние трябва да я администрираме 

към Върховния административен съд и моля да решим да я предадем 

на  юристите,  като  напишат  кратко  становище  за  просрочие  на 
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жалбата. Да комплектуват с необходимите документи и да напишат, 

че изпращаме жалбата, но съгласно становището на ЦИК същата е 

просрочена, тъй като е подадена извън срока по чл. 58 от Изборния 

кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова.  Жалбата пристигна днес непосредствено преди 

подписване на споразумението със СЕМ. Разбирам, че вие поставяте 

въпроса,  защото  предлагате  Централната  избирателна  комисия  да 

вземе протоколно решение за изразяване на становище за просрочие.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  и  в  самото 

придружително  писмо  може  да  се  напише,  че  нямаме  отделно 

становище.  Съгласно  протоколно  решение  на  ЦИК,  изразява 

становище, че жалбата е просрочена като подадена извън срока по 

чл.  58.  Съдът  сам  ще го  прецени,  но  хубаво  е  и  ние  да  изразим 

становище поне в това отношение. Тя е и неоснователна, но няма 

защо да разсъждаваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

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

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов).

Благодаря. Прие се това предложение.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  наше  Решение  №  3446-

ПВР  сме  приели  правилата  относно  извършване  на  проверка  на 

кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката. 

Проверката, която трябва да се извърши по т. 2 на това решение, е 

проверката по чл. 317, ал. 1. Тази проверка се извършва служебно от 

ЦИК,  но  според  мен  тя  може  да  бъде  извършена,  след  като 
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приключи  срокът  за  подаване  на  предложенията,  тъй  като  тя  е 

относно обстоятелството дали са предложени само от една партия, 

коалиция или инициативен комитет.

По  отношение  обаче  на  проверката,  която  трябва  да  се 

извърши  по  т.  5,  а  именно  че  Централната  избирателна  комисия 

възлага  на  ГД  „ГРАО”  проверка  на  данните,  посочени  в  т.  5,  а 

именно:  име,   ЕГН,  постоянен  адрес,  поставени  ли  са  под 

запрещение,  изтърпяват  ли  наказание  лишаване  от  свобода, 

притежават  ли  друго  освен  българско  гражданство  и  другите 

обстоятелства,  които са посочени в точката (да не ги изчитам) ви 

предлагам  да  не  изчакваме  крайния  срок  за  регистрация  на 

кандидатските листи по две причини. Първо, за да може ГД „ГРАО” 

своевременно  да  извършва  проверка  и  ако  има  някакви 

нередовности, да имат възможност участниците, ако са поправими 

нередовностите,  те да бъдат своевременно отстранени. И от друга 

страна,  в  т.  7  от  това  решение  сме  приели,  че  проверката  се 

извършва  не  по-късно  от  4  октомври,  а  тъй  като  срокът  за 

регистрация е до 17 ч., ще сме във физическа невъзможност в този 

срок  да  извършим  проверка  на  всички  кандидатски  листи,  ако 

изчакваме наведнъж да бъдат проверени.

Така че ви предлагам да вземем протоколно решение да се 

изпращат  периодично.  Към  настоящия  момент  мисля,  че   към 

настоящия  момент  за  шест  кандидатски  двойки  са  подадени 

документи за регистрация. За една част от тях има решения. Да ги 

изпратим с едно писмо на ГД „ГРАО” в изпълнение на решението, 

което ви посочих.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,   Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,   Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов).

Колеги,  има  ли  готовност  с  други  доклади  по  т.  1?  Не 

виждам.

Колеги,  преминаваме  към  точка  втора  от  дневния  ред  – 

проект на решение относно откриване на процедура.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

Точка 2. Проект на решение относно откриване на процедура 

по възлагане отпечатването на бюлетините.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  представям  на 

вниманието ви проектодокументацията за откриване на процедурата 

за възлагане отпечатването на бюлетините при условията и по реда 

на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането на 

закона чрез договаряне без предварително обявление със съответния 

предмет.  Тази проектодокументация беше предмет на разглеждане 

както на заседание на Централната избирателна комисия, така и на 

Работна  група  1.2.   Включително  и  днес  получих  бележки  по 

съдържанието  на  документацията,  тъй  като  до  последно  се 

уточняваха отделни моменти, свързани със срока като изискване за 

изработване  и  доставка  на  тези  хартиени  бюлетини за  изборите, 

включително  и  за  евентуален  нов  избор  за  президент  и 

вицепрезидент.  Разбира  се,  докладвано  беше,  че  в  хода  на 

изготвянето на документацията активна роля изиграха колегите от 

администрацията  –  главните  юрисконсулти  Николай  Желязков  и 

Лилия Богданова. Получихме и съдействие от страна на експертите 

от  администрацията  на  Министерския  съвет,  съответното  звено,  с 

възложени  функции  по  прилагането  на  Закона  за  обществените 

поръчки,  изготвяне  на  документация  и  провеждане  на  отделни 

процедури.

Относно  избора  като  вид  на  процедура  ние  имаме  и 

протоколно  решение,  включително  и  вчера  ви  докладвах  за 

подготвените проекти на документи. Това, което днес ви предлагам 
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да  разгледаме,  е  проектът  на  решение,  с  което  Централната 

избирателна  комисия  ще  открие  процедурата  за  възлагане 

отпечатването  на  хартиените  бюлетини,  ще  одобри  решението  за 

изпращане  за  публикуване  в  Регистъра  на  Агенцията  по 

обществените  поръчки,  ще  одобри  съдържанието  на  поканата  до 

Печатницата  и  към  тази  покана  изготвените  документи,  които  се 

изискват  по  Закона  за  обществените  поръчки  и  Правилника  за 

неговото прилагане.

С решението Централната избирателна комисия ще определи 

и  отговорно  длъжностно  лице  от  администрацията  и  ще  възложи 

определени задължения.

Моля  за  вашето  внимание,  тъй  като  тези  въпроси 

предпочитам още един път  да  ги  изговорим,  да  ги  обсъдим и да 

бъдат  предмет  на  окончателно  одобрение  заедно  с  текста  на 

решението и на поканата. Въпросите са свързани със срока, който да 

предоставим  на  Печатницата  на  БНБ  за  представяне  на  оферта, 

датата, на която да се отвори офертата и да се разгледа тази оферта и 

да  се  проведе  договарянето  с  печатницата  и  сключването  на 

договора.  Да  се  определи  срокът  за  изработка  и  доставка  на 

бюлетините за гласуване в страната за изборите, на Министерството 

на  външните  работи  доставката  на  бюлетините  за  гласуване  в 

секциите  извън  страната.  Разбира  се,  да  определим  и  срока  за 

изработка  и  доставка  на  бюлетините  както  за  страната,  така  и  за 

секциите извън страната за произвеждане на евентуален нов избор.

Част  от  приложенията  е  и  проектът  на  договор  с 

Печатницата, който проект ще бъде, разбира се, на вниманието и на 

комисията, която ще се сформира за провеждане на тези преговори.

Уважаеми колеги,  предложението, което Работна група 1.2. 

прави, и моля да обърнете внимание на стр. 10 – това е срокът за 

изработка на бюлетините и доставката им както за страната, така и 

за  Министерството  на  външните  работи  като  получател  на 

бюлетините за гласуване в секциите извън страната, 1 ноември 2016 

г. за бюлетините за страната; 22 октомври 2016 г. е за доставка на 
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бюлетините  за  доставка  на  бюлетините  на  Министерството  на 

външните работи. При евентуален нов или втори избор, 11 ноември 

2016 г. е за гласуването в страната, а 8 ноември 2016 г. е за доставка 

на бюлетините за гласуване извън страната.

Следващият  срок  е  срокът  за  представяне  на  офертата. 

Предложението  е  офертата  да  бъде  представена  в  Централната 

избирателна комисия до 14 ч. на 7 октомври 2016 г., това е петъчен 

ден, и в 14,30 ч.  на същата дата комисия, одобрена с решение на 

Централната избирателна комисия, да отвори офертата и да проведе 

договарянето с Печатницата на БНБ.

Обръщам  внимание,  че  в  поканата  сме  включили 

информацията по отношение на броя на бюлетините съобразно броя 

на избирателите по райони, както и общият брой на избирателите за 

страната  и  общия  брой  на  бюлетините,  увеличен  с  10  процента 

спрямо  броя  на  избирателите  по  райони  и  за  цялата  страна  въз 

основа  на  предоставена  информация  в  Централната  избирателна 

комисия  от  Главна  дирекция  „ГРАО”.  Тази  информация  е 

предоставена от общините въз основа на изготвените предварителни 

избирателни списъци.

Поканата  включва  и  информация  относно  държавите  и 

местата за образуване евентуално на секции там съгласно Решение 

№  3522-ПВР/НР  от  16  септември  2016  г.  на  Централната 

избирателна комисия.

Не  изключвам  възможността  да  настъпи  корекция  и  по 

отношение  на  броя  на  избирателите,  съответно  на  броя  на 

бюлетините  за  страната,  но  още  на  този  етап  в  тази  покана 

включваме изрично забележка и обръщаме внимание, че таблицата 

ще се попълни след приключване на срока за получаване, приемане, 

одобряване на подадените заявления за гласуване извън страната и 

изготвянето на избирателните списъци за секциите извън страната. 

Това е 18 октомври 2016 г.

С  оглед  на  крайната  дата,  22-ри,  може  би  по  време  на 

преговорите тази дата ще бъде предмет на договаряне.
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Колеги, към настоящия момент, с оглед и на многократното 

обсъждане  на  проектодокументацията,  не  се  сещам  за  други 

моменти,  на  които  да  акцентирам  вашето  внимание.  Ако  има 

въпроси, моля да ги поставите, за да ги обсъдим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Солакова.  Колеги?  Време  за  запознаване.  Не  виждам 

коментари.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение  заедно  с  прилежащите  към  него  документи.  Колеги,  ще 

гласуваме със системата за гласуване. Режим на гласуване.

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,   Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3669-ПВР.

Госпожо Солакова, продължете.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  моля  да  ме  извините, 

възползвам  се  само  да  доведа  до  знанието  ви  за  сведение  към 

настоящия момент и ще помоля в точката „Доклади по писма” да 

докладвам  отговор  до  Министерския  съвет  като  допълнение  във 

връзка с поставен от тяхна страна въпрос в първоначалното писмо с 

представена  проектодокументация  за  възлагане  изработването  на 

протоколи и други изборни книжа за произвеждане на изборите за 

президент  и  вицепрезидент.  Става  дума  за  възможността 

предварително да бъдат отпечатани протоколите на СИК и на РИК и 

други книжа за евентуален нов избор за президент и вицепрезидент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 

оперативен порядък обсъждахме, но впоследствие ще направим това 

обсъждане на микрофон.

Преминаваме  към точка  трета  от  дневния  ред  –  проект  на 

решение относно поправки на технически грешки. Първи докладчик 

е  господин  Христов.  Междувременно,  колеги,  преди  да  му  дам 
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думата, забравих да кажа, че господин Ивков отсъства по обективни 

причини,  госпожа  Ганчева  представлява  в  момента  Централната 

избирателна  комисия  във  Върховния  административен  съд  и 

господин Пенев също ще закъснее, бях информирана.

Заповядайте, господин Христов.

Точка  3. Проекти  на  решения  относно  поправки  на 

технически грешки.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги,  този  проект  отлежава  от  три-четири  дни,  защото  имахме 

много по-важни неща.  В  моята  папка ще видите проект относно 

решение за поправка на наше Решение № 3418 от 24 август 2016 г. 

Решението  касае  определяне  единната  номерация  на  секциите. 

Допусната е техническа грешка, като в текста на диспозитива какво 

представляват първите две букви АА сме записали, че А е номерът 

на областта както следва. А трябва да бъде А е номерът на района 

както следва, тъй като де факто 31 области няма в България. Това е 

досадна  грешка,  един  месец  никой  не  я  забеляза,  случайно  я 

забелязахме, затова предлагам да поправим тази техническа грешка, 

тъй като я установихме вече.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. Ще гласуваме с вдигане на ръка.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.  Господин  Христов,  това  е  Решение  №  3670-

ПВР/НР.

Следващ  докладчик  е  господин  Райков.  Заповядайте, 

господин Райков.
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МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка е проект № 3658. 

Получили сме заявление от днешна дата вх. № НР-11-1 за поправка 

на  техническа  грешка.  С наше Решение № 3564 от  21 септември 

2016 г.  сме записали, че партията е регистрирана за участие,  а то 

всъщност  е  коалиция  и  сме  издали  удостоверение,  в  което  е 

допуснато  две  „не”  и  едно  „да”,  а  заявлението  е  три  „да”  по 

позицията за референдума. Това е проектът на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Райков. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям проектите за поправка, 

но  искам  да  поставя  въпроса  такива  решения  задължително  след 

като  бъдат  обработени  от  машинописките,  да  минават  през 

докладчика и той да се подписва, че решението е проверено. Защото 

в  тези  ситуации  на  крайни  срокове  е  натоварено,  не  можем  да 

възложим на две или три жени, които са в машинописното бюро, а 

това е въпрос, който е на докладчиците, на нас. Възстановявам една 

практика, която ви предлагам, която е била до 2011 г. включително и 

2011 г. също, в 2012, 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, ние имаме протоколно решение като комисия с мандат от 

2014 г. докладчиците за проверяват своите проекти и да маркират 

отгоре,  че  са  извършили  тази  проверка.  Въпреки  протоколното 

решение  и  на  тази  комисия,  все  пак  това  не  се  случва.  Тъй  че 

приемам предложението ви като напомняне към колегите, че е редно 

да стоят и да си проверят както решението, така и други документи, 

свързани с него, в случая удостоверение за регистрация, за да може 

да  се  гарантира  точното  отразяване  на  волята  на  Централната 

избирателна комисия.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли по проекта? Според мен 

би  следвало,  тъй  като  ние  не  може  да  поправяме  удостоверение, 

което  е  издадено,  още  повече  че  ние  поправяме  решението,  а 

удостоверението е документ, следващ от решението, тоест да бъде, 
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че  анулира  издаденото  удостоверение  и  на  коалицията  да  бъде 

издадено ново удостоверение, което вече ще бъде правилното.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване така предложения ни 

проект на решение. Който е съгласен, моля да гласува.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3671-НР.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – проект 

на  решение  относно  промяна  в  състава  на  РИК  –  Разград. 

Заповядайте, господин Христов.

Точка 4. Проект на решение относно промяна в състава на 

РИК – Разград.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, отново в моята папка има проект.

Вчера пристигна по електронната поща (искам да ви уведомя, 

че  е  по  електронната  поща)  може  би  днес  ще  дойде  на  хартиен 

носител  предложението.  Това  е  писмо,  което  е  подписано  от 

председателя и секретаря на РИК – Разград, тъй като документите са 

предадени  при  тях  и  те  ги  пускат  веднага.  В  документите  има 

заявление  от  заместник-председателя Бенан Шазиев Фетов, който е 

от квотата на „Реформаторски блок”, с молба да бъде освободен от 

заеманата длъжност, както е записано в нея „по обективни причини, 

които не ми позволяват да изпълнявам задълженията си”. 

В  тази  връзка  има  предложение  от  упълномощения 

представител на коалиция „Реформаторски блок“ на негово място 

като  заместник-председател  да  бъде  назначен  резервният  член, 

който са представили при назначаването на Районната избирателна 

комисия -   Нурай Сали Мехмед-Бейзат. Отново изпращат копие от 

дипломата и от декларацията по чл. 60, ал. 3.
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Тъй  като  има  много  работа  в  момента,  заместник-

председателят е необходим в случая, независимо че документите не 

са хартиен носител в оригинал, ние имаме такава практика в такива 

върхови  моменти  да  приемаме  решението  със  сканираните  и 

изпратени документи. 

Затова  аз  предлагам да вземем решение,  че  освобождаваме 

заместник-председателя на РИК – Разград,  Бенан Шазиев Фетов и 

анулираме издаденото му удостоверение, ако има издадено, защото 

не  знам  все  още  дали  са  издадени,  и  да  назначим  за  заместник-

председател на РИК – Разград,  Нурай Сали Мехмед-Бейзат. 

На  назначения  заместник-председател  да  се  издаде 

удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на  гласуване така предложения ни проект 

на решение.  Който е съгласен, моля да гласува.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3672-ПВР/НР.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклад 

по разяснителна кампания. Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 5. Доклад по разяснителната кампания.

РОСИЦА  МАТЕВА: Благодаря.  Госпожо  председател,  ще 

помоля тази точка да бъде няколко пъти в заседанието през деня, тъй 

като в 17 ч. изтича срок за обществена поръчка и ако има постъпили 

оферти, ще трябва да се назначи комисия. А пък и колегата Пенев се 

е записал да докладва.
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Сега ще ви докладвам писмо, което е качено във вътрешната 

мрежа  във  вчерашно  заседание,  тъй  като  вчера  не  успяхме  да 

стигнем до него, в папка с моите инициали. Получатели и адресати 

на писмото са няколко доставчици на медийни услуги. Писмото е 

във връзка освен с приложението на чл. 199а, който дава възможност 

разяснителната  кампания на  Централната  избирателна  комисия да 

бъде  излъчвана  по  преценка  и  ако  реши  медията,  безплатно  15 

минути в рамките на една седмица. И в тази връзка всъщност идеята 

е  да  изпратим това  писмо до  доставчиците  на  медийни услуги,  с 

което да им поискаме ценова оферта и за излъчване на материалите 

от  разяснителната  кампания  при  закупуване  на  медийно  време. 

Едновременно с това да ни предложат план на излъчванията, както и 

да  напомним  за  тази  законова  възможност  и  да  поискаме 

информация  дали  медията  ще  ни  предостави  тези  15  минути 

безплатно  време  и  как  във  времето  ще  бъде  разположено  това 

излъчване, за да можем вече ние да преценим по какъв начин, откъде 

и колко медийно време да закупим и как ще излъчваме кампанията.

Първите  изписани  доставчици  на  медийни  услуги, 

телевизионни,  са  посочените  от  Съвета  за  електронни  медии. 

Спомняте си,  че поискахме с  писмо да ни дадат  информация кои 

медии  излъчват  в  национален  ефир,  тъй  като  такъв  е  законовият 

текст, и това са медиите, които ни е посочил Съветът за електронни 

медии .

Двете добавени след това медии са медии, които са посочени 

наред с тези преди тях в справките, които ни изпратиха двете фирми, 

които следят в България излъчванията и рейтингите за гледаемостта 

на продуктите на телевизионните канали.

Виждате, отгоре имаме данни на ГАРП, първия файл, това са 

данните  на  ГАРП  за  гледаемостта  на  телевизионните  канали  за 

периода от 1 септември 2015 г. до 19 септември 2016 г. И това са 

първите  30  най-рейтингови  канали.  Виждате,  че  част  от  тях 

всъщност  представляват  медийни  групи,  като  в  Българската 

национална телевизия са обхванати Канал 1, Канал 2, БНТ Свят и 
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т.н.  БиТиВи  е  цялата  група  и  каналите,  които  са  собственост  на 

медията.  Нова  телевизия  са  по  същия  начин.  Затова  освен 

посочените ни от Съвета за електронни медии другите телевизии, 

които попадат в тези 30 най-гледаеми, са двете посочени отделно – 

Канал 3 и ТВ Скат.

Същата  информация  имаме  и  от  третия  файл,  който  е  на 

другата агенция – „Нилсън”, които са ни изпратили информация за 

рейтинга на каналите от 1 септември 2015 г. до 31 август 2016 г. И 

виждате, че първите 30 са същите, които дава като информация и 

другата агенция.

Така че, оттук сме взели тази информация и предлагаме до 

тези телевизии да бъде изпратено писмото.

По  същия  начин,  другите  файлове  са  за  рейтингите  на 

радиата. Както виждате, радиата са обединени в групи, не са отделни 

радиа.  Българското  национално  радио  обхваща  всички  негови 

програми за излъчване, БиТиВи радио груп, Комюнити корп също е 

радиогрупа. За тях има и радиорейтинг ГАРП ако погледнете файла, 

който е последният. Отдолу има целева група 1569 и аудиторен дял 

на  радиогрупите  за  юли  2016  г.  и  виждате,  че  всъщност  това  са 

групи радиа, които са собственост на една и съща компания и затова 

писмото е адресирано до групата. И ви предлагам да го изпратим. 

Посочили  сме  срок  за  изпращане  на  тези  оферти  до  3 

октомври,  за  да  можем  дотогава  да  съберем  информация  и  да 

преценим  по-нататък  какви  ще  са  действията  по  излъчването  на 

разяснителната  кампания  и  на  информационно-разяснителната 

кампания за референдума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева, за обстойния доклад.

Колеги, коментари?

РОСИЦА МАТЕВА: Мога да ви кажа, че Нова броуд кастинг 

груп  е  всъщност  собственик  на  „Диема”,  „Кино  нова”,  „Диема 

фемили” и „Нова спорт” освен Нова телевизия. БиТиВи медия груп 

са:  БиТиВи,  БиТиВи   Екшън,  БиТиВи  Синема,  БиТиВи  Комеди, 
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БиТиВи Лейди и  Ринг;  Радиокомпания  „Си Джей”  са:  „Енджой”, 

„Джаз FM”,  „Класик  FM”,  „Зи рок”,  „Мелъди” и БиТиВи радио. 

БиЕсЕс медия група са: „Меджик FM”, радио „Веселина”, радио „Да 

войс” и радио „Витоша”. Болкан броуд кастинг са: Радио FM, Радио 

Фреш и Радио Стат.

Това са групите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, има ли други въпроси?

Подлагам на гласуване така предложения ни проект на писмо. 

Режим на гласуване. Ще гласуваме чрез системата за гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,   Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)

Заповядайте, за следващия си доклад.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както знаете, днес се 

проведе  среща  с  Българската  национална  телевизия.  Това  е 

обществената  телевизия,  която  по  закон  е  задължена  да  отразява 

както  нашата  разяснителна  кампания,  така  и  предизборната 

кампания  на  политическите  субекти.  Като  резултат  от  срещата 

имаме  едно  предложение,  колегите,  които  бяхме  на  срещата,  да 

вземем  протоколно  решение  да  съставим  един  списък  с 

регистрираните за националния референдум политически субекти - 

партии,  коалиции и  инициативни комитети,  като бъде  посочена  в 

този  списък  заявената  позиция  по  въпросите  на  националния 

референдум,  който  предлагаме  освен  на  Българската  национална 

телевизия да бъде изпратен и на всички останали медии, тъй като от 

нашия публичен регистър не стават ясни позициите, за които са се 

заявили  при  регистрацията  тези  субекти  и  е  доста  трудна 

обработката  на информацията,  а те  са длъжни да съблюдават при 

диспутите,  при  медийните  изяви  да  бъде  предоставено  еднакво 

време  за  защита  на  позициите,  заявени  за  въпроса  или 

алтернативната  позиция,  и  всъщност  трябва  да  знаят  кой  субект 
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каква  позиция  е  заявил  и  как  е  регистриран  в  Централната 

избирателна комисия.

Така че, ако сте съгласни да вземем протоколно решение да 

се  подготви  една  такава  справка  и  ако  преценим,  освен  на 

Българската  национална  телевизия  да  я  изпратим  и  на  другите 

медии, които могат да се възползват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И в допълнение, 

госпожо Матева, и на Съвета за електронни медии.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,   Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)

Благодаря.  Заповядайте,  госпожо  Нейкова,  за  вашето 

предложение.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще предложа да помислим 

дали да не допълним публичния регистър и с тази информация. Да, 

вярно е, че може, след като се натисне върху номера на съответното 

решение,  да  се  отвори  решението  и  да  се  види  позицията  на 

съответната  партия,  коалиция  или  инициативен  комитет,  но  на 

предходния референдум имахме регистър с позиция „да” и регистър 

с  позиция  „не”.  И  беше  лесно  за  тези,  които  ползват  нашата 

страница, да придобият представа какви са позициите на отделните 

субекти.  Сега  не  е  възможно да  го  направим така  предвид  трите 

въпроса  и  различните  позиции  в  някои  случаи  по  всеки  един  от 

въпросите,  затова  мисля  че  би  било  добре  да  имаме  една 

допълнителна колона, в която да се изпише позицията по всеки един 

въпрос,  или  в  колоната  с  номера  на  решението  под  номера  на 

решението да се изпише позицията по всеки един въпрос.

А за ваша информация по повод вчерашното предложение на 

колегата  Цачев  за  контактите  на  инициативните  комитети,  на 
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предходния  референдум  през  2015  г.  в  нашия  публичен  регистър 

фигурира тази информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще 

подложа  на  гласуване  и  двете  предложения.  В  момента  съм  на 

публичния  електронен  регистър  на  нашата  интернет  страница. 

Колеги, може би това трябва да бъде нова колона 4, като настоящата 

колона 4 стане колона 5.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. Режим на 

гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,   Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)

Прие се това предложение.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  и  другото  предложение,  а 

именно  относно  предоставяне  телефони  за  контакт  на 

представляващите инициативните комитети. Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,   Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)

Колеги, и това предложение беше прието.

Има ли други доклади по разяснителната кампания към този 

момент, като правя уговорката, че тази точка ще бъде разглеждана 

още няколко пъти на днешното заседание? Няма.

Колеги,  давам  думата  на  господин  Христов  във  връзка  с 

комисията за отваряне и оценка на оферти за компютърна обработка 

на резултатите от изборите и референдума. Заповядайте,  господин 

Хпристов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги, както знаете, във вчерашния ден гласувахме комисия от пет 

члена  на  Централната  избирателна  комисия,  която  да  отвори 

офертите,  които  са  получени  във  връзка  с  обявения  конкурс  за 
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възлагане на компютърната обработка на резултатите от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  от  националния 

референдум на 6 ноември т.г. Искам да ви уведомя, че към часа 16 

имаше  пристигнала  само  една  оферта  –  офертата  беше  от 

„Информационно обслужване” АД. В уречения час, малко след 16,30 

ч.  комисията  се  събра  и  в  присъствието  на  упълномощен 

представител  на „Информационно обслужване” и  цялата  комисия, 

нямаше  други  лица,  макар  че  преди  това  в  същата  зала  имаше 

представители от Обществения съвет, но бяха изморени и никой не 

остана,  но  проверихме  документацията  подробно,  за  което  е 

съставен  и  протокол,  който  днес  ще  бъде  качен  на  нашия  сайт. 

Документацията  отговаря на изискванията,  които бяха посочени в 

нашите  указания,  и  се  уточнихме,  че  допълнително,  тъй  като 

следващото  нещо,  което  трябва  да  направим,  е  „Информационно 

обслужване”  АД  да  направи  демонстрация  в  Централната 

избирателна комисия пред членове от Комисията, които желаят, за 

това  какви  справки,  каква  ще  бъде  самата  технология  –  това  е 

първичната  демонстрация.  Знаете,  че  ако  бъдат  избрани, 

впоследствие има много подробна демонстрация. Но така или иначе, 

изискванията  са  да  покажат  програмния  продукт  какви  неща  ще 

извършва. Преди малко говорих с господин Станев, те са готови и 

искат  да  уточним и да  им кажем за  кога  да  бъде  насрочено това 

нещо. Те са готови за четвъртък или петък, на мен ми се струва, че 

по-удачно е петък, но искат да знаят за колко часа. Има вариант или 

след обяд да бъде, както е било досега, или пък от 11 ч., защото не 

зная  какви  са  вижданията  за  петък  за  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. Ще се съобразим с това. Така че, ако може и 

този  въпрос  да  обсъдим,  за  да  им  кажем  и  те  да  могат  да  се 

подготвят. Това е следващата стъпка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов, за детайлния доклад.

Колеги,  аз  бих  предложила  заседанието  в  петък,  30 

септември, да бъде отново след обяд, тъй като – вече коментирахме 
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–  сутринта  да  има  събиране  на  работни  групи,  уточняване  на 

организационни въпроси, включително и да се определи тази дата.

Колеги,  възразявате  ли?  Не  възразявате.  Благодаря.  Да 

определим петък, 11 ч.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  в  зала  – 

доклади по жалби и сигнали. Това е господин Пенев.

Точка 7. Доклади по жалби и сигнали.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-11-7  от  27 

септември 2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпила 

към придружително писмо, изпратено от РИК 23, София, жалба от 

Калоян  Драгомиров  Паргов,  упълномощен  представител  на 

коалиция БСП-Лява България, против решение № 9-ПВР/НР от 25 

септември 2016 г. на Районната избирателна комисия – София, 23-ти 

район,  в  частта  относно определяне  броя  на  членовете  на  СИК в 

административен район 15, „Младост”.

На  този  етап,  колеги,  ви  докладвам  жалбата  само  за 

запознаване.  Цялата  жалба  с  всички  приложени  към  нея 

доказателства е качена във вътрешната мрежа в моя папка, днешно 

заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. Колеги, моля запознайте се, защото в един момент 

господин Пенев ще ни предложи и проект на решение.

Колеги, продължаваме със следваща точка – доклади по дела. 

Госпожа Бойкинова има думата.

Точка 9. Доклади по дела.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  уведомявам,  че  за  утре  е 

насрочено  дело  № 10860.  Това  е  делото  срещу наше  решение  за 

утвърждаване техническите характеристики на бюлетината. Делото 

е от 11 ч. и ще се явя на делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова.
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Колеги, в оперативен порядък и с оглед предстоящите точки 

от  дневния  ред  решихме да  продължим с  точка  11  –  доклади  по 

писма. Първи докладчик е госпожа Солакова.

Точка 11. Доклади по писма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля в дневния ред 

да бъде включена и точка във връзка с транспортното обслужване на 

Централната  избирателна  комисия.  В  тази  връзка  цялата 

информация,  изготвена  още  през  м.  юли,  е  предоставена  на 

вниманието на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

 Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  -  14 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева.)

Прие се това решение. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  моля  да  се  запознаете  с 

информацията,  включена  в  папка  „Транспортно  обслужване”.  На 

този етап за сведение. След обяд ще я разгледаме по същество.

Докладвам ви за сведение на ЦИК и за възлагане на главния 

счетоводител вх.  № ЦИК-02-55 от 27 септември 2016 г.  писмо от 

главния  счетоводител  на  Народното  събрание  във  връзка  с 

представени счетоводни документи за разходи, извършени за сметка 

на  Централната  избирателна  комисия  за  м.  август  2016  г.,  да  се 

извърши проверка и ако всичко е наред, съгласно споразумението да 

бъде изплатено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 

бъде предоставено. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 

сведение писма, които получаваме от областните управители, както 
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и от  самите районни избирателни комисии,  относно контактите  и 

адресите – телефони за връзка с лица от ръководствата на районните 

избирателни  комисии.  От  някои  областни  управители  имаме 

посочване на условия, които те са създали за работа на районните 

избирателни комисии. Няма защо да ви ги докладвам по входящи 

номера, за да не губя времето ви. Тази информация непрекъснато се 

актуализира, тя ще се изготви и ще бъде предоставена на всеки един 

член  на  Централната  избирателна  комисия  като  контакти  с 

районните избирателни комисии.

Докладвам за сведения писма, които получаваме във връзка с 

покани за организирани семинари. Тези покани са в папка „Покани 

за  семинари”.  Те  се  предоставят  и  на  директора  на  дирекция 

„Администрация”  за  преценка  относно  участието  на  колеги  от 

самата администрация.

Продължаваме  да  получаваме  оферти  за  компютърни 

конфигурации. Знаете, в тази връзка имаме протоколно решение на 

Централната избирателна комисия за възлагане на администрацията 

да изиска оферти и да представи на вниманието ни предложение за 

закупуването им за нуждите на Централната избирателна комисия. 

Тази информация също ще бъде обобщена.

Докладвам ви за сведение вх. № ПВР-03-21 от 28 септември 

2016 г. Това е писмо от главния секретар на Министерския съвет. 

Приложено  ни  изпращат  препис  от  Постановление  №  248  от  21 

септември  2016  г.  относно  приета  тарифа,  по  която   партиите, 

коалициите  и  инициативните  заплащат  предизборните  предавания 

по  Българската  национална  телевизия  и  Българското  национално 

радио  и  техните  регионални  центрове  при  произвеждането  на 

изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум 

на 6 ноември т.г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. Продължаваме със следващ докладчик – госпожа 

Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Колеги, в моя папка от 

вчерашно  заседание  е  качено  едно  писмо,  което  е  дошло  по 

електронната  поща  и  е  входирано  в  Централната  избирателна 

комисия с вх. № ПВР-22-102 от 27 септември 2016 г. моля ви да го 

отворите.  С  две  думи,  господин  Павлов  ни  пита:  „Във  връзка  с 

предстоящите  избори  в  интернет  пространството  има  указание  за 

подаване  на  кандидатури  за  членове  на  секционни  избирателни 

комисии  и  по-конкретно  в  Австрия.  Тъй  като  не  мога  да  намеря 

официалния източник на тази информация, може ли да потвърдите, 

че посоченият имейл адрес (както го виждате) е валиден и актуален 

за целите, описани в статията? Може ли да потвърдите, че лицата, 

имащи  достъп  до  този  имейл,  са  запознати  и  спазват  Закона  за 

защита на личните данни?”

Колеги, тъй като междувременно след първата страница ще 

видите втора страница, господинът е писал и до „Информационно 

обслужване”  и  те  са  му  отговорили,  ние  нямаме  информация  за 

такава практика и за такъв имейл адрес. Единственото, което мога да 

ви  предложа,  е  да  го  препратим  по  компетентност  на 

Министерството  на  външните  работи,  за  да  уточним  откъде 

произлиза този посочен имейл адрес.

Така че ви предлагам да го изпратим с придружително писмо 

до  Министерството  на  външните  работи  и  в  най-кратък  срок  да 

искаме отговор, за да може да отговорим на лицето, което ни задава 

този въпрос. Информацията, е взета от списание, както виждам, не 

се знае доколко е актуална.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, предложението на госпожа Грозева е да препратим 

до Министерството на външните работи. Режим на гласуване.

 Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
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Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1 (Ерхан 

Чаушев).

Госпожо  Грозева,  имате  ли  други  доклади  по  писма? 

Продължете.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-73 от 

27 септември 2016 г. е пристигнал оригиналът на изпълнителен лист 

от  Административен  съд  –  Видин,  с  който  осъжда  Общинската 

избирателна  комисия  –  Ружинци,  да  заплати  на  Българска 

социалистическа партия разноски в размер на 1400 лева и сумата от 

200 лв. адвокатски хонорар.

Да ви припомня с две думи. На 13-ти аз ви докладвах молба 

за съдействие.  Тя е заведена под същия номер,  който току-що ви 

докладвах,  само  че  от  13  септември.  Освен  молбата,  има 

пълномощно  и  копие  от  изпълнителния  лист,  както  и  посочена 

банкова  сметка.  След  доклада  ние  взехме  решение  и  изпратихме 

писмо, с което ги молим да изпратят оригинала на изпълнителния 

лист с цел предприемане на необходимите действия. Така че сега ви 

предлагам да предоставим оригиналния изпълнителен лист в нашето 

счетоводство за предприемане на изплащане на съответната сума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Ще представим в нашето счетоводство.

Колеги, режим на гласуване за изплащане.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,   Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

вх.  № ПВР-22-91  от  26  септември  2016  г.,  което  е  на  доклад  на 

колегата  Ганчева,  но ми е възложено от нея да подготвя отговор. 

Писмото  е  от  госпожа  Христина  Маркова,  постъпило  е  по 
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електронната поща. Всъщност то е постъпило на адреса, на който се 

подават заявления за гласуване в чужбина, но ни е препратено от 

„Информационно обслужване” от Илия Горанов, тъй като писмото е 

със следното съдържание:

„Здравейте! Участвали сме на последните избори. Възможно 

ли е да добавите Сейнт Пол-Минеаполис като опция в САЩ. Двата 

града са слети, но ако хората добавят само единия или другия и се 

обърква бройката на нужните заявления. Благодарим.”

Отговорът на господин Горанов е,  че тъй като поставеният 

въпрос  не  касае  техническата  поддръжка  на  системата  за  онлайн 

подаване на заявления,  го препращат на Централната избирателна 

комисия.

Аз направих справка в системата за потвърдените заявления, 

нито  за  единия,  нито  за  другия  град  има  подадени  и  потвърдени 

заявления, а както ни е известно на всички, които присъствахме на 

демонстрацията, добавянето на място, където желае избирателят да 

гласува,  става  от  самия  избирател.  Така  че  не  е  необходимо  в 

системата да бъде добавено място от „Информационно обслужване”, 

което я поддържа.

И тъй като според мен става въпрос за организирано подаване 

на заявления предполагам, ви предлагам това писмо за сведение. Да 

не отговаряме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. Остава за сведение.

Колеги,  давам  един  час  почивка.  Моля  в  14  ч.  всички  да 

бъдем тук.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  11  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги,  първи  докладчици  в  зала  съобразно  нашия  дневен 

ред  са  господин  Томов  и  господин  Сюлейман.  Бих  предложила 
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господин Томов да си докладва писмото, господин Сюлейман да си 

докладва писмата и да преминем към рубрика „Въпроси и отговори”.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  имам  да  ви 

докладвам това, че са пристигнали данните от двете социологически 

агенции,  с  които сключихме договори за това да пуснат въпроси, 

свързани с информационно-разяснителната кампания. Данните са в 

SPS пакет,  който  може пряко  да  бъде  отворен.  Аз  съм се  заел  с 

конвертирането  им.  Мисля,  че  утре  ще  мога  да  ги  представя  в 

Комисията. Това са всъщност две преписки с вх. № ПВР-17-4 от 27 

септември и вх. № ПВР-17-3 също от 27 септември.

Освен това бих искал да докладвам, че вчера на заседанието 

на Обществения съвет беше обсъдено всъщност какво предстои да 

върши  Общественият  съвет  в  следващите  десетина  дни  съгласно 

хронограмата.  Не  бяха  взети  никакви  конкретни  решения  в  тази 

връзка.  И беше коментирана  пресконференцията,  организирана  от 

Института  за  развитие  на  публичната  среда  с  участието  на 

Централната избирателна комисия.

Това за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте, 

господин Томов, аз не разбрах какво ще прави Общественият съвет, 

като  са  обсъдили  какво  ще  правят.  Има  ли  нещо,  с  което 

Централната избирателна комисия трябва да бъде запозната?

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Споменах,  че  не  взеха  никакви 

конкретни  решения.  Обсъждаха  основните  моменти  от 

хронограмата,  основните  неща,  които  има  да  се  свършат  в 

следващите десетина дни. Това беше свободен разговор, в който не 

бяха взети никакви решения.

И  последното,  което  искам  да  съобщя,  че  е  изготвено 

становище  от  юристите  на  Централната  избирателна  комисия 

относно вариантите за възлагане на обществена поръчка с предмет 

експериментално машинно преброяване при произвеждане изборите 

за президент и вицепрезидент съгласно нашето решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  аз 

предлагам да минем към рубриката „Въпроси и отговори”, тъй като 

повечето  от  отговорите  на  въпросите  от  писмата,  които  са  ми 

разпределени,  са  в  тази  рубрика.  Евентуално  след  като  бъде 

одобрена  рубриката,  оттам  вече  ще  се  позовем  и  на  дадените 

отговори като отговори на поставените към нас въпроси.

Точка 10. Рубрика „Въпроси и отговори”.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Рубриката,  която  съм  подготвил, 

уважаеми колеги, е в заседанието от 27-ми, в моя папка.

Първият въпрос е „Кой има право да гласува в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.?” И 

тук  е  отговорът,  погледнете  го.  Това  е  текстът  на  чл.  42  от 

Конституцията, няма нищо ново.

Втори  въпрос:  „Кой  има  право  да  гласува  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на  6  ноември  извън 

страната?”

Този въпрос е най-вече с оглед на онези български граждани, 

които  са  извън  страната,  които  са  подали  заявления,  които  са 

непотвърдени. Това е във връзка с евентуално техни въпроси, които 

ще бъдат зададени. По-надолу има и други хипотези във връзка с 

гласуването извън страната, да ги погледнем и ако трябва, пак да се 

върнем на това. Нека да оставим като въпросителна втория въпрос, 

евентуално да обединим първи и втори въпрос в едно.

Трети въпрос: „Как да заявя своето желание за гласуване в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

извън страната?”

Това е за начина, във връзка с подаването на заявлението. И 

тук е за подаването на електронното заявление в писмена форма и 

чрез  електронното  заявление  през  инициативните  комитети 
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страницата на ЦИК, със съответно посочването на срока до кога се 

подават заявленията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

въпрос 3?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако няма по въпрос 3, продължавам с 

въпрос 4: „Задължително ли е да подадете предварително заявление 

за  гласуване  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 6 ноември 2016 г. извън страната. 

Тук предлагам освен „писмено” с наклонена черта да добавя 

„и електронно заявление”.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз бих предложил редакционно „извън 

страната” да мине напред, след „заявление за гласуване”.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Добре.  И  тук  ще  добавя,  че 

подаването на заявлението е с оглед образуването на избирателните 

секции при необходимост минимум 60 утвърдени заявления. Защото 

по-нататък аз посочвам, че във връзка с потвърдените заявления вече 

има предварителен избирателен списък.

Въпрос  5.  Къде  може  да  упражните  правото  си  на  глас  в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г. извън страната? 

Тук съм посочил,  че  за  разлика  от  изборите,  които  досега 

бяха провеждани, че там където е подадено заявлението, евентуално 

същият избирател е в предварителния избирателен списък, но това 

не ограничава правото му да гласува там, той може да гласува и в 

друга образувана секция, подавайки съответното Приложение № 22-

ПВР/НР.  Също  така  съм  посочил,  че  е  необходимо  съгласие  на 

приемащата  държава  и  как  стои  въпросът  с  образуването  на 

секциите.

Тук може би да  препратим към въпрос  № 2,  примерно да 

пишем в  скоби „Виж въпрос  № 2”,  където  е  казано,  че  право  да 

гласуват в изборите имат всички български граждани, включително 

тези,  които  са  в  списъка  с  непотвърдени  заявления  от 

информационния масив, навсякъде където има открити избирателни 
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секции  и  извън  страната  при  спазването  на  следните  условия. 

Препращаме към въпрос № 2, за да може този гражданин, който си е 

избрал друга секция, извън секцията, в която е посочил, че желае да 

гласува.

По петия въпрос има ли коментари?

Шести  въпрос.  Как  се  образуват  избирателни  секции  в 

страната и извън страната. 

Тук  са  посочени  нормативно  уредените  положения.  Водил 

съм се от досега одобрените рубрики.

Погледнете в т. 2, тъй като там има изменение в Изборния 

кодекс.  Посочил  съм,  че  общият  брой  на  избирателните  секции, 

които  се  образуват  в  една  държава,  не  може  да  надвишава  35  и 

отдолу съм посочил, че Централната избирателна комисия определя 

с решение не по-късно от 15 октомври 2016 г. местата, в които ще се 

образуват  избирателни  секции,  като  се  съобразява  с  получените 

отговори  от  приемащите  държави,  мотивираните  предложения  на 

ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства,  както  и  с  броя  на  подадените  заявления  за 

съответните места.

Да  обмислим  по  т.  2  дали  да  разделяме  на  страни  в 

Европейския съюз и страни извън държавите членки на Европейския 

съюз. Но според мен така е добре.

Продължавам  със  седми  въпрос:  Как  се  гласува,  когато 

срокът на документа за самоличност е изтекъл?

Тук няма  нищо ново  като  отговори.  Ако  няма  въпроси  по 

седми въпрос, продължаваме с осми.

Въпрос  №  8.  Как  се  назначава  секционната  избирателна 

комисия?

И тук няма промени. Точка 1 е в страната, точка 2 е извън 

страната.  Посочил  съм  за  извън  страната,  че  Централната 

избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии 

извън страната, срокът е до 24 октомври, кой участва – така както е 

уредено.
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Въпрос  №  9.  Срокът  за  регистрацията  на  инициативните 

комитети  изтекъл, но според мен е по-добре да остане. Ако кажете, 

че  това  е  излишно,  да  го  махнем.  Но  тъй  като  тече  срокът  за 

регистрация на кандидатските листи, аз съм го посочил, по-добре е 

според мен да остане.

Как се издигат кандидати за президент и вицепрезидент на 

републиката.

Във  връзката  с  много  листи,  които  предстои  да  бъдат 

регистрирани, по-добре е да има такъв въпрос в рубриката.

Въпрос № 10. Кога и как се регистрират застъпниците? 

В последния абзац е уредена регистрацията на застъпниците 

извън страната.

Въпрос № 11. Докога и как се регистрират наблюдатели? 

Тук  е  посочено,  че  Централната  избирателна  комисия  ги 

регистрира до изборния ден. Посочено е също, че има регистър на 

наблюдателите, както и на неправителствените организации.

Въпрос  №  12.  Може  ли  да  анулирам  прието  електронно 

заявление  през  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент 

на републиката?

Този въпрос е малко спорен. Аз съм възпроизвел отговора, 

който е бил досега и според мен е редно така да отговорим. Ако има 

едно или две изключения, които приехме, това да не се превръща в 

правило и да има хаос в този процес.

Ако няма забележки по 12-ти въпрос, да продължа.

Въпрос № 13. Когато искам да направя справка на интернет 

страницата на ЦИК дали името ми фигурира в списъка на лицата, 

подкрепящи  регистрацията  на  партия,  коалиция,  инициативен 

комитет  за  участие  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 6 ноември 2016 г. и посетя линка за активиране на 

ПИК, защо кодът става неактивен?

Тук е описана цялата процедура, аз на няколко пъти съм я 

изпробвал, тя работи. Много е лесно за човек, който иска да провери 
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тази информация. Може би ще е добре долу в скоби да напишем, че 

тази проверка може да се направи на интернет страницата на ЦИК в 

рубриката за избирателите.

 Обединяваме е, че в скоби посочваме, че проверката може да 

бъде  извършена  на  интернет  страницата  на  ЦИК  в  рубриката  за 

избирателите.

Въпрос  №  14.  Кои  избиратели  се  допускат  да  гласуват  в 

изборния ден?

Това е пренесено буквално от Изборния кодекс и от нашите 

методически указания. Посочил съм и Приложение № 17-ПВР/НР, 

погледнете го и кажете дали да остане или не или да остане само 

удостоверение по чл. 40 от Изборния кодекс.

Добре,  остава,  за  да  може,  виждайки го  предварително,  да 

знаят какво да очакват от кмета.

Въпрос № 15. Може ли да се гласува в избирателна секция, 

различна от секцията по постоянен адрес на избирателя.

И тук са всички хипотези, с които досега сме отговаряли на 

вече  зададени  такива  въпроси.  Посочено  е,  че  срокът  е  до  22 

октомври. Също така е посочено, че след вписването на избирателя в 

избирателния  списък  по  настоящ адрес  не  може да  му  се  издава 

удостоверение за гласуване на друго място.

Въпрос № 16. Може ли ученици и студенти, навършили 18 

години,  да  гласуват  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката н 6 ноември в населеното място, в което учат, ако то е 

различно от постоянния им адрес?

Посочено е, че могат да гласуват и как, посочена е съответно 

и изборната книга.

Въпрос  №  17.  Могат  ли  членовете  на   секционната 

избирателна комисия и ангажираните с охраната й лица да гласуват 

в  секцията,  в  която  са  заети  с  произвеждането  на  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. в 

изборния ден?
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Тук сме казали, че могат и съответно изборната книга, която 

попълват – декларацията по образец, Приложение № 16-ПВР/НР.

Въпрос № 18. Какви са вашите права в изборния ден?

Тук няма нищо ново, описан е изборният процес.

Въпрос № 19. Кога се допуска гласуване с придружител на 

избиратели  с  трайни  увреждания  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент?

Посочено е кога. Посочено е също така, че не е задължително 

да се представя документ от ТЕЛК или НЕЛК, които също са най-

често задавани въпроси във връзка с гласуването с придружител.

Въпрос  №  20.  Кои  лица  присъстват  при  отварянето  на 

избирателните  кутии  и  установяването  на  резултатите  от 

гласуването в секцията?

Посочени  са  изчерпателно  всички  лица,  които  могат  да 

присъстват.

И въпрос № 21. Как да проверя в кой избирателен списък е 

името ми и къде мога да гласувам?  

Това е  съвсем нова услуга,  която Централната избирателна 

комисия  предоставя  чрез  „ГРАО”.  Посочено  е  чрез  интернет  на 

съответния  адрес,  който  е  посочен,  и  чрез  есемес.  И  цялата 

процедура е описана по-надолу.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Сюлейман.  Колеги,  имате  ли  допълнителни  корекции, 

забележки? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  публикуването  на  тези 

въпроси в рубриката „Въпроси и отговори” на интернет страницата 

на ЦИК.  

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
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Колеги,  вчера  в  отговор  на  запитвания  взехме  решение  за 

писмо  до  Столична  община,  до  кмета  на  район  „Младост”,  до 

областния управител на област София-град с копие до Общинската 

избирателна  комисия,  Районната  избирателна  комисия,  доколкото 

без Районната избирателна комисия всички други институции сме 

получавали въпроси, свързани с броя на секционните избирателни 

комисии, къде ще се помещават и т.н.

във  връзка  с  произвеждане  едновременно  на  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  и  национален  референдум,  от  една 

страна, и частични местни избори – от друга страна, на 6 ноември 

2016 г.

Господин  Цачев  направи  вчера  предложението,  което  ние 

подложихме  на  гласуване  и  съответно  той  помоли  да  ни  го 

представи днес като писмо, ако имаме някакви забележки във връзка 

с протоколното ни решение и това писмо дали и доколко отразява 

точно онова, което вчера сме решили.

Господин  Цачев  е  публикувал  във  вътрешната  мрежа  своя 

отговор и ви моля колеги да го погледнем, за да видим дали точно е 

отразена волята ни и да го изпратим, тъй като все пак би трябвало да 

изразим  това  становище,  което  вчера  приехме  с  протоколно 

решение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Разбирам важността на документа, но 

ние  поехме  преди  една  седмица  ангажимент  пред  областния 

управител на Софийска област, не на София-град, в 15,30 ч. да сме 

там и там ще бъде целият екип,  който ще организира изборите в 

областта. Много моля, нека да обсъдите само като съдържание или 

сега да се представи, или да го отложите, докато се върнем. Няма да 

се върнем по-късно от 16,30 ч.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  предупредих,  че  може  би  ще 

закъснеем.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, проектът 

е  П-8009  в  папката  на  господин  Цачев.  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз се запознах 

с  текста  и  мисля,  че  ние  във  вчерашното  заседание  по 

предложението на колегата Цачев приехме да бъде изпратено писмо, 

в  което  да  изразим  становището  на  Централната  избирателна 

комисия,  че  общината  следва  да  изпълни  своите  задължения  във 

връзка  с  образуването  на  различните  секции и  секциите да  бъдат 

така  поставени,  с  оглед  осигуряването  на  възможността  на 

избирателите  да  гласуват  и  да  се  осигури възможността  да  бъдат 

наблюдавани изборите от лицата, които присъстват в изборния ден. 

Считам, че текстът, който ни е представен, включва една част 

от  обсъжданията,  които  ние  направихме,  но  които  не  са  част  от 

самото  писмо,  тъй  като  де  факто  §  5,  т.  3  от  Допълнителните 

разпоредби няма място да бъде включен в това писмо. Тук следва да 

бъде  указано,  че  кметът  на  Столична  община  следва  да  образува 

избирателни  секции  за  произвеждане  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент,  от  една  страна,  и  секции за  частичните  избори за 

кмет на район „Младост”. И едно-единствено изречение, че секциите 

следва да бъдат поставени така че да може да се осигури гласуването 

от страна на избирателите и на второ място, да може те да бъдат 

наблюдавани.  Не  е  взимано  решение  това  да  бъде  определено, 

защото ние сами във вчерашния дебат, който продължи повече от 

три часа, ясно заявихме, че нямаме как да вземем по какъвто и да 

било начин становище относно това дали да бъдат в едно помещение 

или в повече от едно помещение. Защо? Защото ние не познаваме 

реалната обстановка в район „Младост” в тези училища, в които ще 

бъдат разположени секциите, с оглед на което считам, че и в тази си 

част този абзац би следвало да бъде променен или да отпадне.  И 

нашето писмо да бъде само това: кметът следва да изпълни своите 

задължения за образуване на отделни секции, да бъдат разположени 
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така че да се осигури гласуването на избирателите и наблюдението 

на изборите от лицата, които следва да го направят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин  Андреев  и  уважаеми  колеги,  струва  ми  се,  че  не  е 

необходимо отново да връщаме този дебат, който вчера проведохме 

в рамките на три часа, и знаем какво гласуваме. Тъй като ми се ще да 

не го връщаме, аз имам едно кардинално предложение: да извадим 

тази  част  от  протокола  на  заседанието  ни  вчера  във  връзка  с 

гласуваното решение и онова, което е отразено в този протокол, да 

представлява това писмо. И повече да не дебатираме.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имате предвид това, което предложи 

на микрофон колегата Цачев?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да.  И  е 

протоколирано,  може  да  се  извади  от  протокола.  Това  ни  е 

протоколното решение.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, тук бих казал,  че има опит да се 

манипулира  Комисията  и  някои  колеги  не  помнят  какво  съм 

предложил снощи. Ето го краткия протокол, изслушал съм три пъти 

и  записа какво съм казал.  Не съм казал това,  което каза  току-що 

колегата Андреев. Протоколът завършва с думите „да могат да бъдат 

разположени  две  секционни  избирателни  комисии  в  едно 

помещение”. Тъй като това е краткият протокол, казах ви, изслушал 

съм записа няколкократно. Ясно, недвусмислено, без подразбиране 

предложих кметът да си изпълни правомощията по чл. 8, да образува 

избирателните  секции,  тези  избирателни  секции  да  бъдат 

разположени  в  едно  помещение,  а  там  където  не  е  възможно  да 

бъдат  разположени  две  секции  за  президент  и  вицепрезидент, 

съответно  за  частичните  избори,  в  едно  помещение,  да  бъдат 

разположени в съседни помещения, така че да могат избирателите 

нормално да осъществят избирателните си права.

Доколкото  е  засегнато  писмото  от  14-ти  на  областния 

управител на област София, това писмо е засегнато, тъй като от него 
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произтича целият дебат. Получили сме писмо, имали сме дебат, във 

връзка с този дебат сме изпратили писмо до кмета, имаме отговор, 

няма  как  да  не  засегнем  писмото,  от  което  произтича  цялата 

процедура.

И не е вярно, че ние не сме обсъждали този въпрос по § 5, т. 

3,  напротив,  ние с  него започнахме и  оттам стигнахме вече  и  до 

конкретиката, след като приехме решението да има две секционни 

избирателни комисии.

Много ви моля да не манипулирате Комисията с това, което 

казахте! Иначе нямам против, ако трябва да губим още време, да се 

вадят записите, ето го записът е пред мен, мога да ви го пусна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, ще отложим въпроса до изслушване на записа от протокола 

вчера, за да бъдем убедени.

Продължаваме с други точки от дневния ред.

Продължаваме  със  следваща  точка,  до  която  стигнахме,  а 

именно  писмото,  свързано  с  проверките  от  „Информационно 

обслужване”.  Заповядайте,  госпожо  Нейкова.  Упълномощавам  за 

малко госпожа Мусорлиева да води.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото е в заседание от 24 

септември,  когато  беше  докладвано  за  сведение  и  когато  го 

отложихме,  за  да  се  запознаят  членовете  на  ЦИК  с  неговото 

съдържание.  Писмото  е  относно  проверките,  които  ще  извършва 

„Информационно  обслужване”  за  спазването  на  чл.  3,  ал.  3  от 

Изборния кодекс.

Колеги, тези проверки са само по отношение на изборите за 

президент  и  вицепрезидент,  защото  тогава  решихме,  че  за 

националния референдум ще изпратим отделно писмо, за да не стане 

някакво объркване.

Аз  ще  ви  кажа  моето  мнение  и  после  се  надявам  вие  да 

кажете вашите предложения, ако имате, за допълнения.

По  отношение  регистрацията  на  наблюдатели  десетте 

позиции, които ни предлагат за извършване на проверка мисля, че 
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покриват  изискванията  и  на  Изборния  кодекс,  и  на  нашето 

принципно  Решение  №  3483-ПВР/НР  от  13  септември  за 

регистрация  на  наблюдатели.  Там  има  и  една  допълнителна 

проверка,  която  ние  ще  си  извършваме  тук  в  Централната 

избирателна  комисия,  а  именно  проверката  дали  лицата  от 

управителните  органи  на  неправителствените  организации  са  и  в 

управителните органи на партии и коалиции за изборите. 

По  отношение  на  наблюдателите  може  би  единственото 

допълнение,  което  трябва  да  направим в  т.  8  на  писмото е  каква 

проверка  се  извършва  –  дали лицето не  е  вече  регистрирано  или 

подадено за регистрация и изчаква проверка като представител на 

партия,  коалиция или инициативен комитет.  Да  променим думата 

„регистрирано”  на  „заявено”,  защото  там  нямаме  регистрационен 

режим, а само уведомителен за представителите. И да добавим, че 

лице,  което е  предложено за наблюдател,  дали не е  регистрирано 

като член на инициативен комитет. Защото мисля, че имаше такова 

изискване  в  нашето  принципно  решение  и  в  изборните  книжа  за 

регистрация  също  е  записано,  че  не  може  да  бъде  член  на 

инициативен комитет. Според мен поне само това не е добавено.

Колеги,  по видове регистрации ли да разглеждаме писмото 

или общо цялото?

По отношение на наблюдателите аз предлагам да допълним и 

още  една  проверка  дали  лицето  не  е  регистрирано  като  член  на 

инициативен комитет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на госпожа Нейкова по повод наблюдателите. Имаме 

ли въпроси? Приемам мълчанието като знак за съгласие.

Колеги,  имаме  ли  по  тези  точки  за  наблюдателите 

допълнения, промяна, прецизиране? Не виждам.

Продължаваме за анкетьорите.

Колеги,  няма  да  прекъсна  заседанието,  защото  очаквам 

госпожа  Бойкинова  всеки  момент  да  се  върне,  както  и  другите 
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колеги, които слязоха да получават документи за регистрация. Но в 

момента не обсъждаме, защото сме под необходимия кворум.

Колеги,  с  цел да  продължим днешното си заседание аз  ще 

помоля и втори път да се отложи, но тази проверка е свързана и с 

едно решение, което също отлагаме три пъти. Като председател на 

ЦИК  ви  моля  всички  –  и  тези,  които  присъстват,  и  тези,  които 

отсъстват  и  после  ще  се  запознаят  –  малка  работна  група, 

изчистваме  съдържанието  на  решението  заедно  с  проверките, 

внасяне на заседание на ЦИК и отделяне не повече от 20 минути, за 

да приемем решението и проверките.

Много ви моля да погледнете във вътрешната мрежа проект 

8006. Това е писмото, което бяхме поели ангажимент да изпратим на 

29-ти.  Вчера  госпожа  Ганчева  докладва  това  писмо,  но  не  беше 

публикувано във вътрешната мрежа. Припомням, госпожа Ганчева 

го беше съгласувала с всички членове на Централната избирателна 

комисия, с които вчера се извърши оглед на помещения във връзка с 

осигуряване приемането на документите на 6 и след 6 ноември 2016 

г. Колеги, моля ви, погледнете съдържанието на това писмо и ако го 

приемате,  да  го  изпратим  до  госпожа  Цачева,  за  да  може  и 

своевременно  да  координираме  действия,  за  да  се  осигури 

приемането на документите.

Колеги,  има  ли  коментари  по  писмото  до  Народното 

събрание? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Мария  

Мусорлиева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов).

Благодаря.

Колеги, прощавайте, че нарушавам така приетия дневен ред 

като последователност, но ми се ще важни въпроси сега в рамките на 
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работния  ден  и  на  другите  институции  да  решим.  Затова  ми 

позволете да дам думата на госпожа Солакова по повод протоколите.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в началото на заседанието ви 

уведомих,  че  по  поставен  въпрос  от  администрацията  на 

Министерския  съвет  с  тяхно  писмо,  към  което  бяха  приложили 

документацията  за  процедура  за  възлагане  отпечатването  на 

протоколи и на  други изборни книжа за  изборите за  президент и 

вицепрезидент на републиката,  е бил поставен въпрос, който ни е 

убягнал от полезрението и не сме отговорили, а именно Централната 

избирателна комисия да се произнесе по възможността протоколите 

на РИК, на СИК и другите изборни книжа да бъдат предварително 

отпечатани  и  да  бъдат  подготвени  за  евентуален  нов  избор  за 

президент и вицепрезидент.

В  тази  връзка  във  вътрешната  мрежа  съм  помолила  да  се 

публикува  отново  писмото  на  администрацията  на  Министерския 

съвет с наш входящ номер от 19 септември, за да може да помислим 

и да изразим становище по така поставения въпрос. Знаете, че не е 

изключение и Централната избирателна комисия в годините е давала 

своето  съгласие  за  предварително  отпечатване  на  протоколи  на 

общински или районни избирателни комисии, както и на секционни 

избирателни  комисии,  в  зависимост  от  вида  избори,  с  оглед  на 

краткия  срок  за  произвеждане  на  втори  тур,  съответно  сега  нов 

избор за президент и вицепрезидент.

Пред  Централната  избирателна  комисия,  разбира  се,  стои 

вариантът да отговорим категорично на този въпрос,  така както е 

поставен  от  администрацията  на  Министерския  съвет.  Аз  съм 

поддръжник на този подход – да изразим категорично становище и 

да кажем, че няма пречка и Централната избирателна комисия не се 

противопоставя  и  съгласува  предложението  администрацията  на 

Министерския  съвет  да  възложи  предварително  отпечатване  на 

протоколи на РИК и на СИК и на други изборни книжа и материали 

за евентуален нов избор. Разбира се, ако това решение наистина бъде 

прието от администрацията на Министерския съвет като възложител 
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и  бъдат  отпечатани  предварително,  Централната  избирателна 

комисия впоследствие ще изготви и ще даде указания до районните 

избирателни комисии, както и до секционните избирателни комисии 

как да се работи с така изготвените протоколи на втория тур. Ако не 

бъде  споделено  това  виждане  в  ЦИК,  тогава  бихме  могли  да 

обсъдим и втория вариант, който беше предложен от някои колеги в 

работен  порядък  още  в  началото  на  заседанието  при  краткото 

обсъждане на въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. Колеги? Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  принципно аз нямам нищо 

против, но за варианта, който коментирахме, протоколите на СИК да 

бъдат с празни полета, а не да се отпечатат двойно повече и после да 

се  задрасква.  Защото  на  практика  остават  две  двойки  и  няма 

проблем,  въпреки  че  е  имало  преди  време,  но  тогава  обучението 

беше на сравнително по-ниско ниво, когато разместват местата, да 

речем  пето  и  седмо,  слагат  седем  отпред,  а  когато  от 

„Информационно  обслужване”  взима  нещата,  ги  взима  в  реда,  в 

който са. Но аз мисля, че има и друга възможност за ЦИК в тази 

връзка,  ако  са  без  тези  данни,  просто  да  задължим  всяка  РИК 

допълнително да отпечата по едно листче в реда, в който трябва да 

бъдат, не да го залепят, но да го задава задължително предния ден, за 

да знаят, когато ги пишат на ръка, да спазват този ред, а не те да си 

го измислят. Тогава няма да има грешки, предполагам. Още повече, 

че ако го оставят с празни редове, може би дори и да се спести някоя 

страница, тъй като сега ще бъдат двадесет и няколко, тогава ще две 

и може би ще бъде с една страница по-малко и няма да има нужда да 

се задрасква.

Така че на този вариант съм съгласен. 

Колкото до РИК, там не се съмнявам, когато е празно, защото 

все пак са хора с висше образование, много хора са и няма да има 

проблем да напишат две имена. Още повече, те ще получат наготово 
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от преброителя имената и номерата на бюлетините, така че те просто 

ще го препишат. Там не може да има грешка.

Аз специално си давам съгласието, но за варианта, който ви 

казах, да бъде с празни полета, които да попълнят с химикалка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, по това предложение? Други предложения? Не виждам.

Тогава,  колеги,  да  изпратим  допълнително  писмо  към 

администрацията на Министерския съвет с принципното съгласие, 

което  госпожа  Солакова  преди  малко  представи,  плюс  варианта, 

който току-що господин Христов предложи.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  да  не  бъде  вариантно 

тогава,  за  да  не  оставяме  възможности  допълнително  да  се  иска 

нашето съгласуване като окончателно становище, а да се обединим 

около  предложението  на  колегата  Христов  и  да  кажем,  че  сме 

съгласни да се обсъди при тях възможността вариантът отпечатване 

на  протоколи без  фабрично отпечатване  на текст,  като номера на 

райони,  наименования  на  райони,  наименования  на  партии  и 

коалиции, обозначение за инициативен комитет, както и имената на 

участващите в изборите кандидати за президент и вицепрезидент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

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

Цветозар Томов).

Благодаря. 

Колеги,  продължаваме   със  седма  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

Точка 7. Доклади по жалби и сигнали.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви   искане  за 

отмяна на Решение № 9679 от 14 септември 2016 г. от Сдружение за 

оптимизиране на правосъдието  и администрацията  (СОПА) срещу 

решение на Върховния административен съд по дело № 10019/2016 

г. на Върховния административен съд. Това беше делото, с което ни 

обжалваха  изборните  книги  във  връзка  с  регистрацията  на 

инициативните  комитети  за  участие  в  информационно-

разяснителната кампания. Имахме две дела за различни книги. Искат 

отмяна  на  влязло  в  сила  решение  и  съответно  Върховният 

административен съд ни е дал седемдневен срок от получаване на 

настоящото съобщение да дадем писмен отговор или възражение.

Предлагам  да  отговорим,  че  на  основание  чл.  460  от 

Изборния  кодекс  влезлите  в  сила  решения  на  съответния 

административен  съд  и  на  Върховния  административен  съд  не 

подлежат  на  отмяна,  тоест  че  този  извънреден  способ  не  е 

приложим.  Да,  той  е  в  глава  „Обжалване  на  резултатите  от 

изборите”, тоест отнася се до тези решения, но аз считам, че на още 

по-голямо  основание,  щом  изборните  резултати  не  подлежат  на 

отмяна на влезли в сила решения, то съответно и другите решения на 

Централната избирателна комисия не подлежат на отмяна. Ако сте 

съгласни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, по това становище, което да представим? Прочетохте ли го? 

Запознахте ли се?

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложеното  ни 

становище, което да представим.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев,  Таня Цанева).

Колеги,  прие  се  това  предложение.  Продължете,  госпожо 

Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, има още една жалба С вх. № 

ПВР-23-11  ОТ  28  септември  2016  г.  от  инициативен  комитет  за 

участие  в  информационно-разяснителната  кампания 

„Справедливост” против наше Решение № 3452-НР от 8 септември 

2016 г. относно регистрация на инициативните комитети, партиите и 

коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания. 

Считат, че решението е нищожно.

Жалбата  е  във  вътрешната  мрежа  в  моя  папка.  Едно  от 

основанията е, че новият Изборен кодекс всъщност отменя § 2 от 

специалния  закон,  който  препраща  да  използваме  правилата  на 

Изборния  кодекс  и  казват,  че  според  тях  мълчаливо  е  отменил 

новият  Кодекс  от  2014  г.  §  2  от  Преходните  и  заключителните 

разпоредби  на  Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в 

държавната власт и местното самоуправление. Също така казват, че 

ако съдът не уважи това тяхно искане, неправилно по аналогия сме 

приложили правилата за президент и вицепрезидент и то по-точно за 

подкрепа на кандидати, с което изискваме 2500 подписа и казват, че 

решението не е в  срок,  затова искат неговата  нищожност,  защото 

именно сега са се регистрирали и не са могли по-рано да обжалват. 

Ще се администрира до съда.

Колеги,  с  вх.  №  НР-04-03-27  от  28  септември  2016  г.  е 

пристигнала проверката на списъка с гласоподаватели, подкрепящи 

инициативния комитет,  който ние сме регистрирали с Решение № 

3642, представляван от Николай Събев Михайлов при неприключила 

процедура. от протокола на ГД „ГРАО” се установява, че са налице 

общ  брой  установени  коректни  записи  2511,  тоест  спазени  са 

изискванията на закона за регистрация на инициативния комите.

Също така ви докладвам с вх. № НР-04-03-26 от 28 септември 

2016 г. приемно-предавателна разписка от ГД „ГРАО” и протокол, с 

който  се  установява,  че  гласоподавателите,  подкрепящи 

инициативен  комитет  „Граждани  за  справедливост  и 

равнопоставеност  пред  закона”,  представляван  от  господин  Съев, 

имат  общ  брой  установени  коректни  записи  2551.  Отговаря  на 
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закона  регистрацията  на  инициативния  комитет  „Граждани  за 

справедливост и равнопоставеност пред закона”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, продължаваме с другите доклади по писма с докладчици в 

зала.  Отново  казвам,  част  от  колегите  не  са  на  това  заседание  в 

момента  по  обективни  причини  –  приемат  се  документи  за 

регистрация,  друга  част  от  колегите  ни  са  на  среща  с  областна 

администрация и други органи. Така че, колеги, нека тези, които сме 

тук, поне ние да успеем да си докладваме нашите преписки.

Госпожа Нейкова беше прекъсната, за което ви се извиних. 

Продължете, госпожо Нейкова.

Към точка 11. Доклади по писма.

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

МИ-15-10-45 от 28 септември 2016 г.  от Общинската избирателна 

комисия – Бяла, област Русе, с което ни изпращат тяхно решение № 

162 от 21 септември 2016 г., влязло в сила на 25 септември, относно 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Лом 

Черковна. Приложено е и самото решение, както и акта за смърт на 

кмета.

Колеги, предлагам ви да изпратим писмо до ГД „ГРАО”, така 

както правим в други случаи, да поискаме информация за броя на 

населението  на  кметството  към  21  септември,  датата  на 

предсрочното прекратяване, със стандартното съдържание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

 Гласували  11 членове на ЦИК:  за - 10 (Емануил Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева).

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

ПВР-22-90 от 26 септември 2016 г., постъпило по електронната поща 
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на Централната  избирателна комисия от господин Иван Георгиев. 

Писмото е адресирано до председателя на Комисията за защита на 

личните  данни,  до  председателя  на  ЦИК,  министъра  на 

регионалното  развитие  и  министъра  на  вътрешните  работи.  Във 

връзка  с  предстоящите  избори  в  социалните  мрежи,  по  улици  и 

паркове масово се събират подписки, които включват лични данни 

на  граждани.  Смята,  че  в  някои  случаи  се  събират  подписки  от 

партии,  а  пък се  извършва  регистрация  от  името на  инициативни 

комитети. И се надява, че контролът по спазване на Закона за защита 

на личните данни ще се осъществи своевременно.

Колеги,  към  това  писмо  са  приложени  разпечатки  с  най-

различно съдържание.  писмото е  качено  във  вътрешната  мрежа в 

папка с моите инициали за заседанието вчера. Приложена е и една 

бланка  на  наша изборна  книга,  Приложение № 40.  На заглавната 

страница  пише  „Списък  на  гласоподаватели,  подкрепящи 

регистрацията  на  инициативен  комитет  с  посочване  на 

представляващото  лице  и  състава  на  инициативния  комитет”. 

Колеги,  аз  извърших  проверка,  нямаме  такъв  регистриран 

инициативен  комитет  и  ви  предлагам  засега  това  писмо  да  го 

приемем за сведение, тъй като е относно контрола по спазване на 

Закона за защита на личните данни, компетентен орган е Комисията 

за  защита  на  личните  данни,  която  също е  получила  това  писмо. 

Така че Централната избирателна комисия към настоящия момент не 

може да предприеме действия по този контрол.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова.  Има ли някой възражения да е  за  сведение това писмо? 

Няма. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  писмото,  колеги,  което  ще  ви 

докладвам за сведение засега, е с вх. № ПВР-23-8 от 27 септември 

2016  г.  Изпратено  ни  е  от  секретаря  на  Районната  избирателна 

комисия – Русе. Към него е приложено запитване от председателя на 

Спортен клуб, като ни уведомява, че в периода от 4 до 6 ноември 

включително  в  гр.  Русе  ще  се  организира  международен 
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гимнастически фестивал. Става въпрос за прилагането на чл. 242а, 

ал. 4 от Изборния кодекс, а именно дали служебна бележка, издадена 

от  Спортен  клуб  „Акро”  –  организатор  на  международния 

гимнастически фестивал, ще се признава като уважителна причина 

за негласуване поради служебни ангажименти на треньори и съдии. 

Състезанието е от 4 до 6 ноември включително.

Колеги,  сега  ви го  докладвам за  сведение,  за  да  помислим 

принципно каква позиция да изразим, защото допускам, че ще имаме 

и други аналогични въпроси.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Райков, готов ли 

сте?

МАРТИН РАЙКОВ: Да. Колеги, с вх. № ПВР-22-10-1 от 27 

септември  2016  г.  господин  Стефан  Манов  ни  уведомява,  че  той 

счита, че има пропуск в мое решение. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  секунда!  Вие  сте 

били докладчик и след това то е станало решение на ЦИК, така че не 

е ваше. Продължете.

МАРТИН РАЙКОВ: Според него отсъства адрес в списъка за 

регистрация  на  коалиция  „Обединени  земеделци-РДП-БСДП”. 

Направил  съм  проверка,  само  за  сведение  ви  казвам,  присъства 

регистрацията, така всичко си е законно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, връщаме 

се  към  предходна  точка.  Господин  Баханов  вече  е  в  зала,  той  е 

дежурен днес, затова сега му даваме думата.

Към т.  6. Регистрации  на  партии  за  участие  в  частичните 

местни избори.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  днешна  дата  в  папка  с  моите  инициали  би 

трябвало да има вече подготвени три проекта за решения относно 

допускане  на  три  партии  до  участие  в  частичните  избори  на  6 

ноември 2016 г.
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Започвам  с  първото  по  реда  на  входиране  във  входящия 

регистър. Първият проект за решение е относно допускане на партия 

ДЕОС за участие в частичните избори за кмет на район „Младост”, 

Столична община, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Постъпило  е  заявление  от  партия  ДЕОС,  подписано  и 

подадено от Емил Александров Георгиев - представляващ партията, 

заведено под № 12 на 28 септември 2016 г. в регистъра на партиите 

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

Столична община, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините е: 

ДЕОС.

Към  заявлението  са  приложени  всички  изискуеми  за 

регистрацията  документи,  а  именно:  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  26.09.2016  г.  от 

Софийски  градски  съд по  фирмено  дело  №  570/2014  г.; 

удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1297 от 26.09.2016 

г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2012-

МИ  от  09.09.2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

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

кодекс за допускане на партия ДЕОС за участие в частичните избори 

за  кмет  на  район  „Младост“,  Столична  община,  насрочени  на 

6 ноември 2016 г.

Предвид  изложеното  и  на  основание  разпоредбите  на 

Изборния  кодекс  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да 

вземе  решение,  с  което  да  допусне   партия  ДЕОС  за  участие  в 

частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, 

насрочени на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ДЕОС.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.
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Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 36573-МИ.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Следващото  поред  във  входящия 

регистър, което съм приел заедно с колегата Сюлейман, е относно 

допускане на партия „Движение 21“ за участие в частичните избори 

за  кмет  на  район  „Младост“,  Столична  община,  насрочени  на 

6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „Движение 21“, подписано 

и  подадено  от  Данаил  Валериев  Георгиев  –  пълномощник  на 

представляващия  партията  Татяна  Дончева  Тотева,  заведено  под 

№ 13 на 28 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в 

частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, 

насрочени на 6 ноември 2016 г.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините е: 

Политическа партия „Движение 21“.

Към заявлението са приложени изискуемите документи, за да 

бъде  същата  регистрира,  а  именно:  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние  на  партията,  издадено  на  13.09.2016  г.  от 

Софийски градски съд по фирмено дело № 7517/2003 г.;  заверено 

копие на удостоверение от Сметната палата за внесени от партията 

финансови  отчети  за  2013,  2014  и  2015  г.  и  заверено  копие  на 

пълномощно в полза на Данаил Валериев Георгиев.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1930-

МИ от 6 септември 2015 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

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

кодекс  за  допускане  на  партия  „Движение  21“  за  участие  в 
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частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, 

насрочени на 6 ноември 2016 г.

Предвид  изложеното  и  на  основание   разпоредбите  на 

Изборния  кодекс  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да 

вземе решение, с което допуска партия „Движение 21“ за участие в 

частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, 

насрочени на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

Политическа партия Движение 21.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

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

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

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

Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3674-МИ.

Продължете с третия си проект, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Третият проект на решение е относно 

допускане на партия  ГЕРБ за участие в частичните избори за кмет 

на район „Младост“, Столична община,  кмет на кметство Грохотно, 

община Девин, област Смолян и кмет на кметство Друмево, община 

Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Постъпило  е  заявление  от  партия   ГЕРБ,  подписано  от 

председателя и представляващ партията  Бойко Методиев Борисов, 

подадено от пълномощника Цветомир Петров Паунов, заведено под 

№ 15 на 28 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в 

частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, 

кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и кмет на 

кметство  Друмево,  община  Шумен,  област  Шумен,  насрочени  на 

6 ноември 2016 г.

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините е: 

ПП ГЕРБ.
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Към заявлението са приложени изискуемите документи, за да 

бъде  извършена  регистрацията  от  Централната  избирателна 

комисия, а именно: удостоверение за актуално правно състояние на 

партията,  издадено  на  20.09.2016  г.  от  Софийски  градски  съд по 

фирмено дело № 1545/2007 г.; заверено копие на удостоверение от 

Сметната палата с изх. № 48-00-1229 от 31.08.2016 г. за внесени от 

партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно  /

20 септември 2016 г. в полза на Цветомир Петров Паунов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1553-

МИ от 28 август 2015 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

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

кодекс за допускане на партия ГЕРБ за участие в частичните избори 

за кмет на район „Младост“,  Столична община,  кмет на кметство 

Грохотно,  община  Девин,  област  Смолян  и  кмет  на  кметство 

Друмево,  община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 

2016 г.

Предвид изложеното, както и на основание разпоредбите на 

Изборния  кодекс  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да 

вземе  решение,  с  което  допуска  партия  ГЕРБ  за  участие  в 

частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, 

кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и кмет на 

кметство  Друмево,  община  Шумен,  област  Шумен,  насрочени  на 

6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП ГЕРБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов).
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Колеги, това е Решение № 3675 -МИ.

Приключихме с тази точка от дневния ред, колеги.

Продължаваме  с  докладите  по  писма.  Госпожа  Ганчева  е 

наред.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви превод, който 

е пристигнал към вх. № ЕП-03-1 от 27 септември 2016 г. Това е по 

повод предложенията на председателството за работна група Общи 

въпроси  по  проекта  за  реформа  на  изборния  акт.  Моля  да  се 

запознаете и евентуално на следващото заседание да обсъдим проект 

на становище по този въпрос.

Колеги,  докладвам  ви  отново  вх.  №  ПВР-22-85  от  24 

септември  2016  г.  Припомням,  че  това  е  искане  от  Ганка 

Александрова  Хаджипетрова-Станчева  от  място  „Залива  на  Сан 

Франциско, Калифорния”, така се е посочила в мейла: „Бих искала 

да променя заявлението ми за гласуване в чужбина. В подаденото от 

мен заявление аз съм отбелязала мястото за гласуване.” 

Тоест  става  въпрос,  че  има  потвърдено  заявление  за 

гласуване, подадено чрез нашата интернет страница, няколко пъти 

ви го докладвах и към вчерашния момент, въпреки че се опитах, не 

бях се свързала, но моя е грешката, тъй като аз не съм преценила 

часовата разлика и всъщност остави съобщение на секретаря.

Госпожа  Хаджипетрова  се  свърза  снощи  с  мен.  Лицето 

действително  желае  да  промени  мястото  си.  Аз  обясних,  че  ще 

обсъдим варианти, така че ви моля да помислим по какъв най-удачен 

начин да стане промяната на мястото, след като първоначално при 

доклада ми изявихме, че имаме воля да съдействаме на лицето да си 

упражни правото на глас в мястото, което е посочило, че желае да му 

бъде прехвърлено заявлението. Да го помислим чисто технологично 

и да я уведомим. Аз в разговор с госпожа Хаджипетрова я уведомих, 

че може и решението ни да е съпътствано с действия, които следва 

да бъдат извършени от нея. Това си позволих с оглед на правилото, 

че може да искаме потвърждение по някакъв начин. Да го обсъдим. 

Докладвам го отново за размисъл и да ви запозная.
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И ако позволите, госпожо председател, днес бях процесуален 

представител по три дела на Централната избирателна комисия по 

оспорване  на  наши  решения.  По  първите  две,  които  касаеха 

назначаване на член на Районната избирателна комисия – Варна, и 

оспорване на наши решения – едното за назначаване след Върховния 

административен съд, и следващото отново във връзка със замяна на 

лице, което си е подало оставка и назначаване на друго лице. Бяха 

прекратени производствата, жалбата беше приета за недопустима.

А по другото дело, което е по решение за регистриране на 

кандидатска  листа на инициативен комитет,  беше спряно,  защото, 

както  и  аз  изразих  мнение  вчера,  искайки  да  обсъдим,  беше 

преценено,  че  има въпрос преюдициален по друга  жалба,  така  че 

беше спряно. Не беше определена дата, ще следим за друга дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Колеги, има още един проект по т. 6. Заповядайте, 

госпожо Солакова.

Към т.  6. Регистрации  на  партии  за  участие  в  частичните 

местни избори.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  допускане  за 

участие в частичните избори за кмет на район „Младост”, Столична 

община,  на  6  ноември  2016  г.  днес  беше  подадено  заявление  от 

упълномощен  представител  на  партия  „Атака”.  заявлението  е 

подписано от  председателя  Волен Сидеров.  Посочено е  искане за 

участие в частичния избор на 6 ноември за кмет на район „Младост”. 

Заявено  е  наименование  за  изписване  върху  бюлетината:   партия 

АТАКА.  

 Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2004-

МИ от  2015 г. на Централната избирателна комисия  за общински 

съветници и за кметове.

Тъй  като  разпоредбите  на  чл.  463  и  чл.  464  от  Изборния 

кодекс  предвиждат  възможност  за  участие  чрез  подаване  на 

заявление за допускане на партии, регистрирани за общите избори, в 
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този смисъл е налице условието за допускане до участие на партия 

„Атака”,  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  приеме 

решение за  допускане на партия  „Атака” за участие в частичните 

избори за кмет на район „Младост“, Столична община, насрочени на 

6 ноември  2016  г.,  като  изрично  посочим  наименованието  на 

партията за отпечатване в бюлетината: партия АТАКА. Без кавички, 

така  както  е  принципното  решение  на  Централната  избирателна 

комисия. За наименованието на партията допълнително ще съобразя 

с  решението от  2015 г. за  допускане,  тъй като няма основание за 

промяна.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев,  Севинч Солакова  Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3676-МИ.

Колеги, от тук присъстващите има ли други доклади или да 

дам почивка?

Колеги, 30 минути почивка.

Стенограф:

Стойка Белова
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 403 / 28 септември 2016 г. 

(Продължение, след 17,00 ч.)

(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  отново  добър 

ден! 

В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, ще Ви помоля тази част да бъде кратка.

Давам думата на госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

въпроса,  който  поставих  на  Вашето  внимание  за  пореден  път 

относно  транспортното  обслужване,  за  да  бъда  кратка  и  да  не 

повтарям досега обсъждани варианти на решаване на този проблем, 

моля  да  обърнете  внимание  в  папка  с  моите  инициали  има  една 

папка „Транспортно обслужване“. Там се намират както становище 

на  нашите  юрисконсулти,  така  и  информация  относно  извършена 

проверка на възможностите, включително постъпили оферти в ЦИК. 

Разбирам, че има и възможности и допълнителни варианти, които 

следва да бъдат обсъдени и да бъдат поставени на вниманието на 

администрацията,  като  задача  да  изследват  и  други  възможности, 

освен предложените, и да изискат в случаите, в които е необходимо 

предложения от съответните организации.

Моля  за  Вашето  принципно  съгласие  да  одобрим 

предложението  този  въпрос  да  бъде  решен в  най-кратък  срок,  да 

възложим  на  администрацията  и  по-специално  на  госпожа 

Богданова,  която  е  в  течение  на  проблематиката  и  досега  е 
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извършила проучване,  да продължи с това проучване и да изиска 

предложенията от организациите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, бих допълнила единствено – незабавно, в най-кратък 

срок, не по-късно от петък.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,  

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

Томов),  против – няма.

Приема се.

Ще  помоля  госпожа  Солакова  да  продължи  със  следващ 

доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  междувременно 

докато  докладвам,  можете  да  погледнете  писмото,  което  съм 

изготвила въз основа на гласуването на заседанието преди почивката 

до Министерския съвет относно съгласуването на книжа и тяхното 

предложение  за  предварително  изготвяне  на  протоколи  и  други 

изборни книжа за изборите за президент и вицепрезидент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

проект № 8007.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с организацията 

на работата в изборния ден, както и след деня 2 октомври 2016 г. при 

приемането на книжата от общинските избирателни комисии, моля 

да  погледнете  писмо,  което  традиционно  изпращаме  на  ОИК  в 

седмицата,  предхождаща  произвеждането  на  частични  или  нови 

избори, какъвто е случаят с насрочените за 2 октомври 2016 г. нови 

и частични избори за общински съветници и за кмет на община и 
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кметове  на  кметства.  Проектът  е  във  вътрешната  мрежа  № 7995. 

Изрично  да  се  обърнем  до  общинските  избирателни  комисии,  да 

изпратим писмо, в което да укажем, че предаването на протоколите 

и  другите  материали,  които  следва  да  бъдат  предадени  в  ЦИК, 

следва да бъде на 3 октомври 2016 г. след 9,00 ч., с оглед правилника 

за  достъпа  до  сградата  на  Народното  събрание  и  създаване  на 

допълнителен  ангажимент  и  към  администрацията  на  Народното 

събрание и звеното НСО.

Освен това, да посочим на телефон и на електронната поща 

на  ЦИК да подават  периодично данни за  гласувалите  в  изборния 

ден, да обърнем внимание, че частичните и новите избори, които са 

насрочени  преди  26-ти  с  обнародван  указ  на  президента  на 

републиката, се произвеждат по досегашния ред, съгласно § 144 от 

ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс. 

В тази връзка да публикуваме съобщение на страницата на 

ЦИК  с  кратко  съобщение  относно  началото  на  изборния  ден  на 

2 октомври 2016 г. с два линка. Това са двата линка – съобщение за 

началото  на  гласуването  на  2  октомври  2016  г.  в  изборите, 

насрочени преди 26-ти, вторият линк – насрочените частични и нови 

избори след 26-ти.

Докладвах Ви ги едновременно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари по така направените предложения? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо в деловодството ще се изпраща 

информацията?  Това  –  по  второто  докладвано  писмо № 7995, 

данните за броя на гласувалите, защо в деловодството?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Защото  така  е  било  винаги  на 

частични и нови избори.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защото са 20 общини.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Те  звънят  и  на  членове  на 

Централната избирателна комисия.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, това ми е ясно.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тъй  като  са  20,  задължително  ще 

имаме и дежурен в изборния ден с оглед на постъпващи жалби и 

така нататък. Затова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин 

Райков,  Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

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

Приема се.

Следващият докладчик е господин Пенев.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  знаете,  с  Решение  № 

3472-ПВР/НР от 10.09.2016 г. бе обявено отриването на процедури 

за  обществени  поръчки  във  връзка  с  осъществяване  на 

разяснителната  кампания  на  ЦИК  в  предстоящите  изборите  за 

президент и вицепрезидент и предстоящия национален референдум. 

С  това  решение  са  открити  две  обществени  поръчки.  По  едната 

обществена  поръчка  нямаше  постъпили  оферти,  но  по  другата 

имаше.  Със  заповед  –  сега  ми  е  трудно  да  намеря  номера  на 

заповедта,  е  назначена  комисията  за  провеждане  на  обществената 

поръчка.  Бе  сформирана  такава  комисия,  на  която  членовете  са 

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Румен Цачев, Мартин Райков. Аз 

съм председател  на  тази  комисия.  Комисията  проведе  първото  си 

заседание още на 22 септември 2016 г. още в деня на назначаването 

й, като първото заседание имаше публична част и част, която не се 

проведе  публично.  На  заседанието  не  участваха,  не  се  явиха 

представители  нито на  участниците,  представили оферти,  нито от 

страна на неправителствени организации или на медиите. 

Преди да продължа доклада, пропуснах, колеги, да каже, че 

всички материали във връзка с работата  на комисията се намират 
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във  вътрешната  мрежа  в  днешно  заседание  в  папка  „Обществена 

поръчка“,  където  е  качен  докладът  на  комисията,  както  и  трите 

протокола от проведени заседания. 

В първата част на това заседание бяха отворени постъпилите 

оферти,  съответно  бяха  прегледани  документите,  които  са 

представени.  Техническите  задания на  всеки един от участниците 

бяха подписани от трима от членовете на ЦИК, както бяха положени 

подписи  върху  пликовете,  съдържащи  ценовото  предложение.  И 

трите плика бяха в непрозрачни и запечатани. Трима са участниците, 

подали оферта – изброявам ги по реда на постъпването им в ЦИК: 

„Апро“ ООД, „Кота 97“ ООД и „Ес Ти Би комюникейшънс“ ЕООД. 

След това приключи публичната част от заседанието и комисията 

продължи  по-нататък  работата  си  с  преценка  дали  представените 

документи  са  в  съответствие  с  изискванията  на  обществената 

поръчка  и  Закона  за  обществените  поръчки  и  Правилника  за 

неговото  приложение.  Бяха  установени  несъответствия  в  единния 

европейски  документ,  така  нареченият  накратко  „ЕЕДОП“  по 

отношение и на тримата участници. Съответно бе съставен протокол 

с  тези  констатации.  Протоколът  беше  съобщен  на  всеки  един  от 

участниците по предвидения в закона ред и им беше предоставен 

срок  до  26  септември  2016  г.  да  изпълнят  указанията,  които 

комисията даде и които намериха отражение в протокола. 

На  27-ми  се  проведе  второто  заседание  на  комисията  за 

провеждане  на  обществената  поръчка,  на  което  след  изтичане  на 

срока,  беше  преценено  дали  са  изпълнени  указанията,  дадени  от 

протокола на  първото  заседание  и  след  като беше установено,  че 

всеки  един  от  участниците  е  изпълнил  точно  указанията  е 

представил  съответните  документи,  включително нови  формуляри 

на единния европейски документ, комисията продължи работата си 

по  извършване  на  оценка  на  техническите  предложения.  Беше 

оценено  всяко  от  трите  технически  предложения  с  индивидуален 

оценителен  лист  от  всеки  от  членовете  на  комисията,  съобразно 

одобрената за обществената поръчка методология. 
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В  резултат  на  тази  оценка  към  участниците  се  получиха 

следните точки: „Апро“ ООД – 78 точки, „Кота 97“ ООД – 36 точки, 

и „Ес Ти Би комюникейшънс“ ЕООД – 98 точки. 

Днес в 10,30 ч. сутринта се проведе третото заседание, което 

беше разгласено по предвидения ред в профила на купувача – на 

ЦИК.  На това  заседание освен членовете  на  комисията  присъства 

представител на единия от участниците,  подали оферти, а именно 

управителят  на  „Ес  Ти  Би  комюникейшенс“  ЕООД.  Преди  да  се 

пристъпи  към  отварянето  на  ценовите  предложения  на  тримата 

участници на представителя на този участник беше съобщено какъв 

е резултатът от извършената оценка на техническите предложения 

на  тримата  участници,  след  което  бяха  отворени  пликовете  с 

ценовите  предложения, на всеки един от участниците бяха обявени 

публично.  Ценовите  предложения  бяха  подписани  от  трима  от 

членовете на комисията. Предложенията съответно на „Апро“ ООД 

и „Кота 97“ ООД и бяха подписа и от представителя на участника, 

присъствал на това заседание. След това беше извършена оценка и 

във  втората  част,  а  именно  по  показателя  цена  за  изпълнение  на 

обществената  поръчка.  Към  тази  част  се  премина,  тъй  като  беше 

установено,  че  не  са  налице изискванията  на  чл.  72  от  Закона  за 

обществените поръчки, че нито едно от ценовите предложения не е 

по-ниско  с  20%  от  средната  стойност  на  останалите  две  ценови 

предложения. Оценката по този показател беше извършена, разбира 

се, съответно с одобрената методология. След това беше извършено 

и  крайното  класиране,  отново  въз  основа  на  одобрената 

методология, при която класирането се извършва по формула като се 

използват  оценките  по  двата  показателя  в  съотношение  70% към 

30% в полза на оценката от техническото предложение. 

Крайният  резултат  и  съответен  брой  точки  за  всеки  от 

участниците е, както следва: „Апро“ ООД – 80,97 точки; „Кота 97“ 

ООД  –  55,71  точки;  „Ес  Ти  Би  комюникейшънс“  ЕООД  –  94,30 

точки.
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С  това  фактически  работата  на  комисията  приключи. 

Изготвихме  доклад,  публикуван  във  вътрешната  мрежа  и  беше 

заведен в деловодството на ЦИК, вх. № ЦИК-09-78 от 28 септември 

2016  г.  В  доклада  е  посочено  класирането  на  участниците  и 

съответно  предложението  на  комисията  за  изпълнител  на 

обществената  поръчка  да  бъде  избран  участникът  „Ес  Ти  Би 

комюникейшънс“ ЕООД.

Това  е  от  мен  като  доклад  във  връзка  с  работата  на 

комисията. 

Ако колегите имат някакви въпроси, съм в състояние да дам 

допълнителни разяснения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев,  за обстойния доклад.

Колеги,  имате  думата.  Имате  ли  въпроси,  нужда  от 

пояснения? Не виждам.

В такъв случай ще подложа на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  съм  предложил  и  проект  на 

решение,  който  обаче  е  в  моята  папка.  Моля,  колеги,  да  го 

прегледаме,  тъй  като  той  като  оформление  е  малко  по-различен, 

предвид  че  е  подчинен  на  правилата  на  ЗОП  и  Правилника  за 

неговото приложение. Приемам всякакви предложения за редакции в 

подреждането  на  мотивите,  както  и  във  връзка  с  евентуално 

законови основания, ако от наша страна има някакъв пропуск.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев.

Колеги,  тъй  като  нямате  въпроси  по  повод  проведената 

процедура,  в  момента  пред  нас  е  предложен  проект  на  решение. 

Моля да го погледнем. Ако има някакви забележки, да ги споделим.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само в „относно“ в правните 

основания, мисля, че не е чл. 8, а е чл. 18, ал. 1, т. 12. По-надолу е 

написано чл. 18.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Поправка в правното основание.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  

Цветозар Томов),  против – 1 (Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 3677-ПВР/НР.

В  тази  връзка,  колеги,  с  оглед  изискано  становище  от 

господин Желязков, заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това становище на господин 

Желязков не е във връзка с тази обществена поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Във  връзка  с 

разяснителната кампания – втората обществена поръчка.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  във  връзка  с  протоколното 

решение, което взехме вчера, да представи становище за следващо 

действие от страна на ЦИК по отношение на втората обществена 

поръчка, която е чрез оферта до определени лица и в случай че няма 

постъпили  оферти,  становището  е  в  папка   с  моите  инициали  в 

днешно заседание, като той е предложил няколко варианта. 

Колеги, аз мисля, че няма значение – не, че няма значение, 

няма  нужда  да  ги  обсъждаме,  тъй  като  доколкото  разбрах,  има 

постъпили оферти и ние трябва да си предприемем действията по 

процедурата по ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  потвърждавам,  е  към  17,00  ч.  бяха  получени  три 

оферти. В тази връзка следва Централната избирателна комисия да 

формира измежду състава си комисия, която да разгледа и извърши 

оценка на офертите.

Колеги, очаквам Вашите предложения.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  аз,  като  ръководител  на  работната  група,  си 

позволявам  да  направя  предложение  за  състав  на  комисия. 

Предлагам да бъдем в комисията колегите Ерхан Чаушев, Цветозар 

Томов, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова и аз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.

Колеги,  получаваме  ли  Вашето  съгласие  за  участие  в  тази 

комисия?  Благодаря,  господин  Чаушев.  Благодаря,  госпожо 

Мусорлиева. 

Господин Томов? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  на  госпожа 

Бойкинова, предполагам, че сме получили съгласието.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни състав 

на комисия.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, , Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-

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

– няма.

Колеги, моля за предложения за председател на комисията.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам госпожа Матева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо Матева, не възразявате.

Колеги, подлагам на гласуване председател на комисията да 

бъде госпожа Матева.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, , Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-

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

– няма.
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Приема се.

Колеги, с това ще закрия заседанието на ЦИК.

Колеги, така както се разбрахме в оперативен порядък преди 

това,  утре  заседанието  ни  ще бъде  в  10,30  ч.  Затова  остана  само 

точка  „Разни“.  Нека  госпожа  Мусорлиева,  госпожа  Сидерова  и 

госпожа  Грозева  в  резюме  ни  представят  решенията  на  XXV-та 

конференция на АСЕЕЕО, на която присъстваха, с което да закрия 

днешното заседание на комисията.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, ще бъда много 

кратка.  Надявам  се,  и  госпожа  Грозева,  и  госпожа  Сидерова 

кратичко  да  ме  допълват,  за  което  ще  им  бъда  предварително 

благодарна. Съвсем накратко. 

Като  представители  на  ЦК  на  Република  България първо 

трябва да кажа, че бяхме много единни, което доведе до сериозни 

успехи,  мога  да  кажа,  в  представянето  ни  на  XXV-та  юбилейна 

конференция на АСЕЕЕО. Взехме участие във всички сесии, няма да 

Ви ги изброявам – иначе съм ги извадила. Те бяха с доста различна 

тематика,  но не само слушайки,  но и задавайки въпроси,  отвън в 

почивките,  в  паузите  – също.   Взехме сериозно участие.  Госпожа 

Сидерова инициира много добра неформална среща с представителя 

на Европейската комисия – имах удоволствието да им превеждам и 

беше наистина много ползотворна – във връзка с деполитизирането 

на  централните  избирателни  комисии  в  света.  И  много  други,  за 

което допълнително, който желае, ще го уведомя.

Знаем,  че  конференцията  беше  изключително  добре 

организирана  от  ЦИК  на  Албания  съвместно  с  АСЕЕЕО.  Всяка 

страна по принцип се стреми да  покаже културата си, достиженията 

си,  най-доброто,  което  има  и  те  успяха  да  го  направят.  Бяхме 

поздравени  от  председателя  на  Народното  събрание,  от 

президентската институция.

Искам  във  връзка  с  наш  технически  проблем  с 

непристигането  изобщо  на  един  от  багажите  на  колегите,  който 

изключително затрудни цялата ни делегация да гласуваме сега, след 
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малко едно благодарствено писмо на обслужващата форма „Авис“ 

към  албанската  страна.  Тя  ни   оказа  изключително  голямо 

съдействие  във  връзка  с  разговорите  с  летища  и  така  нататък, 

превозваше ни с автомобилите ни, без това въобще да е включвано и 

необходимо.  Изключителна  човещина  проявиха,  както  и 

председателстващата ЦИК на Албания.

За доклада, подготвен от председателката Ивилина Алексиева 

и  представен  артистично,  разбира  се,  от  мен  с  “Power  point”  на 

английски език, изготвен от секретариата, за което също благодаря 

на  Цветомира  Жекова.  Бяхме  поздравени,  и  то  единствено  ние, 

доколкото ми направи впечатление, лично от генералния секретар на 

АСЕЕЕO,  от  магистрати  –  имаше  няколко  магистрати,  които 

специално казаха,  че докладът много им е харесал,  от участници. 

Отговаряхме  на  няколко  въпроси,  поставени  от  доста  широк 

диапазон,  като  неправителствена  организация,  освободена  от 

влиянието на политически партии и правителства  и действаща на 

основание  на  международното  право,  което  е  една  от  точките  на 

АСЕЕЕО.

На срещата на страните – участнички, основни участници в 

конференцията, всъщност нямаше как да не участваме в гласуването, 

защото  не  се  знаеха  предварително  гласуванията  за  приемане  на 

Косово като страна.  Тъй като държавата ни е приела Косово като 

държава,  ние  си  позволихме  да  гласуваме  приемането  на  Косово 

като членка от името на ЦИК. Бяха изказани възражения от две или 

три държави,  ако не се  лъжа,  които по принцип казаха,  че  нямат 

нищо против, но тъй като държавата им не признава Косово, не биха 

си позволили да гласуват.

Второто  гласуване,  за  което  не  бяхме  известени 

предварително – то стана в момента, беше обсъдено от генералния 

секретар  това,  че  изтича  мандатът  на  Изпълнителното  бюро  от  7 

човека, за което ние не знаехме изобщо -  3-годишният мандат, на 

което в началото не взехме никакво участие, но Босна, Херцеговина 

и Хърватия инициираха и наша инициатива. След тайно гласуване 
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на всички, повече от 12-13 кандидата имаше, всъщност почти всички 

държави  –  основни  членове,  излъчиха  свои  представители  като 

кандидати,  на  тайното  гласуване  –  разбира  се,  пред  всички  се 

отвориха  пликовете,  бях  избрана  с  доста  гласове  за  един от  7-те 

члена  на  Изпълнителното  бюро.  Това  го  приемам  като  чест  за 

Централната  избирателна  комисия  на  Република  България.  На 

първата  среща  на  Изпълнителното  бюро  си  позволих  да  попитам 

няколко неща,  след като разбрах,  че официалната конференция за 

2018 г. ще поеме най-вероятно Хърватия с помощ на Словения, като 

по-малки държави,  с  помощта  на  АСЕЕЕО.  Всички  погледи  бяха 

отправени към мен. Аз казах, че Централната избирателна комисия е 

колективен  орган,  не  бих  могла  по  никакъв  начин  да  взема 

отношение, но ги попитах към кого да се обърнем първо, в случай че 

вземем  решение  за  2017  г.,  тъй  като  тя  е  свободна.  Беше  ни 

отговорено,  че  която  и  държава  да  поеме,  да  се  обърне  към 

секретариата  на  АСЕЕЕО.  От  там  казаха,  че  биха  предоставили 

цялата информация за участници, за пари, за подпомагане, за всичко. 

Само  бих  искала  да  Ви  кажа  до  какво  би  довело  това.  Пак  на 

основание,  ако  не  се  лъжа  на  т.  3.5.  и  т.  3.8.  от  Устава  на 

организацията,  това  би  довело,  в  случай  че  решим да  се  проведе 

конференция  в  Република  България,  не  само  до  много  широк 

международен  отзвук,  а  нашият  председател  би  станал 

председателстващ на АСЕЕЕО – така е по устава на организацията и 

респективно Република България.

Още  нещо  да  кажа,  което  установих,  проучвайки 

документите на организацията. Стана добре, че нашият председател 

не е в 7-те члена на Изпълнителното бюро, защото в този случай 

трябваше друг човек, който не е член на Изпълнителното бюро, да 

стане  председател  въобще  на  организацията  и  на  конференцията. 

Тоест, мисля, че така е най-добрият и удачен вариант, в случай че 

ние това го режим. 

И  последното,  което  искам  да  кажа.  Просто  Ви  моля  да 

гласуваме  благодарствени  писма  с  две  изречения  на  „Авис“  и  на 
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ЦИК на Албания, а вече по Ваша преценка на госпожа председателя 

и  на  секретаря  –  ще  подложим  на  гласуване,  обсъждане  и  вече 

решение и така нататък, в случай че решим за така желаната от нас и 

от всички – всички, всички членове ни питат няма ли малко повечко 

да се активизираме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви 

много, госпожо Мусорлиева.

Зная,  че  Вие  трите  ще  направите  дълъг  подробен  доклад, 

както  ЦИК  обикновено  прави.  Към  настоящия  момент  има  ли 

колега, който да допълни този доклад? Няма.

Колеги, в такъв случай позволете ми да благодаря на нашите 

колеги за прекрасното представяне. 

Централната избирателна комисия на  Република България в 

момента има свой член в Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО. 

Поздравления,  госпожо  Мусорлиева!  Благодарност  и  за 

начина, по който сте изнесли този доклад. Успели сте да докоснете 

не само умовете, но и сърцата на участниците.

Колеги, сериозен въпрос се поставя и той е за организация от 

страна на Централната избирателна комисия на Република България 

на  Международна  конференция  на  АСЕЕЕО.  Изразявам  още  в 

момента и напълно категорично своята позиция, че това трябва да се 

случи. Бих искала, когато имаме време, но сега, в рамките например 

на тази седмица, да обсъдим възможна дата, която да предложим.

Колеги,  последно  –  нека  да  гласуваме  благодарствените 

писма,  които  да  изпратим  за  чудесната  организация  на 

конференцията.

Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.
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Приема се.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги,  колегата  Бойкинова 

ми се обади, че й се налага и е ангажирана с детето. Предлагам Ви да 

я заменим като член в комисията с колегата Ганчева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо Ганчева?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги,  с  това  вече  действително  закривам  днешното 

заседание на Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание утре, 29 септември 2016 г., от 

10,30 ч.

Приятна вечер, колеги!

(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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