
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 407

На 3 октомври 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

І. Избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум.

1. Регистрация на кандидатски листи в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката.

– регистриране  на  кандидатска  листа  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката,  издигнати  от  партия  „ГЕРБ“  в 

изборите на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

– регистриране  на  кандидатска  листа  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, 

представляван от Валентин Асенов Николов, за участие в изборите 

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

Докладва: Ерхан Чаушев

– регистриране  на  кандидатска  листа  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, 

представляван от Иван Иванов Стамболиев, за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 

Докладва: Ерхан Чаушев



1а.  Доклад  за  протеклите  нови  и  частични  за  общински 

съветници и за кметове на 2 октомври 2016 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

1б.  Проект  на  решение  относно  реда  за  предоставянето  и 

разходването на средствата медийни пакети в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката.

Докладва: Александър Андреев

1в. Проект  на  решение  относно  реда  за  предоставянето  и 

разходването  на  средствата  за  медийни  пакети  в  националния 

референдум.

Докладва: Александър Андреев

1г. Доклади по жалби и сигнали.

Жалба  от  коалиция  „БСП  лява  България“  срещу  решение 

№ 7-22-ПВР/НР от 28.09.2016 г. на РИК – Смолян.

Докладва: Ерхан Чаушев

1д. Разяснителна кампания и представяне на информация от 

извършени социологически проучвания.

Докладват:  Росица  Матева,  Цветозар 

Томов

1е. Поправка на техническа грешка в решение.

Докладва: Владимир Пенев

1ж. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладва:  Мария  Бойкинова,  Камелия 

Нейкова, Таня Цанева, Георги Баханов,  

Ивайло Ивков

II. Други.

2. Рубрика  „Въпроси  и  отговори“  за  националния 

референдум.

Докладва: Метин Сюлейман

2а. Промени в ОИК – Сунгурларе.

Докладва: Александър Андреев

2б. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Мария Бойкинова
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3. Доклади по писма.

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Метин 

Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Георги 

Баханов,  Иванка  Грозева,  Александър 

Андреев, Цветозар Томов

4. Разни

Докладва:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  

Солакова, Румяна Сидерова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова, 

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

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Мария Мусорлиева.

Заседанието  бе  открито  в  11,25  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия 

кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги, преди да Ви представя проекта за дневен ред, днес 

към  нас  се  присъедини  госпожа  Иванова  –  новият  член  на 

Централната избирателна комисия, да я поздравим, да й пожелаем 

успех с нас! (Ръкопляскания.)

РЕПЛИКА: Добре дошла!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Влизате, 

госпожо  Иванова,  в  летящ  старт.  Предполагам,  че  ще  Ви  бъде 
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голямо  предизвикателство,  ще  разчитаме  много  и  на  Вашите 

експертни познания.

Добре дошла!

(Катя Иванова благодари за поздравленията.)

Колеги,  започваме  заседанието  със  закъснение,  защото 

срещата с председателя на парламента на кантон Берн и с главния 

секретар на кантон Берн продължи малко по-дълго от очакваното, но 

за сметка на това беше много ползотворна и плодотворна.

Колеги, предлагам Ви следния скромен проект на дневен ред.

В рубрика първа: „Избори за  президент и вицепрезидент на 

републиката и национален референдум“:

Регистрация на кандидатски листи в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката. Към настоящия момент няма заявени 

колеги. Но в момента, в който има готовност, ще очаквам Вашите 

проекти за решения. 

Втора тематична рубрика „Други“: 

2. Въпроси и отговори, докладчик – господин Сюлейман.

3. Доклади по писма с докладчици – господин Сюлейман и 

госпожа Сидерова.

4.  Разни,  като  е  пропусната  госпожа   Йорданка  Ганчева  в 

„Доклади по писма“, като първи докладчик от миналото заседание.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения на 

така предложения Ви дневен ред? 

Първа беше госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

включите точка „Изплащане на възнаграждения“ в дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам я като 

нова т. 1а. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може и по-нататък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Няма  значение 

кога ще я докладвате.

Втора беше госпожа Цанева.
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ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Моля  –  в  точка  „Изплащане  на 

възнаграждения“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Трети  беше 

господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Ако  обичате,  да  ме  включите  в 

предложената  нова  точка  „Изплащане  на  възнаграждения“  и  в 

„Доклади по писма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

господин Баханов.

Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  ме  включите  в  точка 

„Изплащане на възнаграждения“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Бойкинова.

Госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Може би в точка „Доклади по писма“ – 

относно вчерашните избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще Ви включа в 

„Доклади по писма“, но ми се ще тук да дойдат дежурните от вчера, 

за да докладват и те за това как е протекъл изборният ден вчера.

Колеги, други? Няма.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Гласуваме с машинката.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги, преди да преминем към точките от дневния ред бих 

искала да Ви информирам, че госпожа Мусорлиева ще отсъства днес 

по  обективни  причини.  Господин  Пенев  ще  закъснее,  а  госпожа 

Нейкова и господин Андреев са ангажирани в момента във връзка с 
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подготовката на помещенията за теглене на жребия след 2 дни. В 

момента, в който приключат, те ще дойдат обратно в залата.

Госпожа Матева и госпожа Ганчева днес са дежурни.

Колеги,  преминаваме  към  точка  втора от  дневния  ред  – 

Въпроси и отговори.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подобно  на  рубриката  „Въпроси  и 

отговори“,  която  одобрихме  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент,  съм  подготвил  проект  на  такава  рубрика, 

използвайки почти същите въпроси и съответно отговори, но вече за 

националния референдум. 

Проектът  на  рубриката  е  в  заседанието  от  01.10.2016  г., 

първият файл най-горе. Виждате рубрика „НР“, така е наименуван 

самият файл. Предлагам да процедирахме по същия начин, по който 

с  рубриката  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  на  същия 

принцип  да  приемем  и  тази  рубрика  –  прочитайки  въпроса, 

съответно  отговорът,  който  е  посочен  и  Вие,  ако  имате  нещо да 

прецизирате във връзка с отговора.

Първият въпрос е: Кой има право да гласува на националния 

референдум на 6 ноември 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  минута, 

господин Сюлейман.

Само  за  яснота  на  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия – в папка заседания, намира се в „Проекти“ за 01.10.2016 г. 

тъй  като  има  техническа  грешка  в  изписването  на  „Проекти“, 

оставена е шпация между „проект“ и „и“, това е първата папка най-

отгоре  в  папка  „заседания“,  а  не  където  би  следвало  да  й  е 

систематичното място.

Затова отиваме в първа папка за 01.10.2016 г. и когато влезем 

в нея, влизаме в подпапката на господин Сюлейман, има уърдовски 

файл, наречен „Рубрика НР“. Моля всички да отворят, за да можем и 

визуално да следим направените предложения.
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Прощавайте, господин Сюлейман, че Ви прекъснах. 

Давам Ви думата.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Продължаваме  с  отговора  на  1-ви 

въпрос. Тук съм добавил освен „избирателните права“, е необходимо 

„съответният гласоподавател да има постоянен адрес на територията 

на страната към деня на насрочване на референдума“. С тире съм 

посочил. Това е датата „8 август 2016 г.“

Ако няма нищо по отговора на първия въпрос, продължавам с 

втория към датата.  (Реплика на Георги Баханов.)  Буквално съм го 

взел от закона като изписване.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Понеже е за хората, да е по-разбираемо.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Това  изискване  за  постоянен  адрес 

съм го взел едно към едно, както е в специалния закон. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не „насрочване“, а „определяне на“.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Това коментирах.  Ако се обединим 

около „определяне“,  тъй като „насрочване“ съм го взел от закона. 

Ако кажете  „определяне“,  приемам,  така  ще го коригирам.  Водил 

съм  се  буквално  от  законовите  текстове,  колеги,  изготвяйки 

отговорите на въпросите.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Народното  събрание  насрочва  избори,  а 

президентът определя датата. Това е датата

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Направо  „към 

8 август 2016 г.“

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Последно „определяне ли да остане“?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: „Има постоянен 

адрес на територията на страната към 8 август 2016 г.“

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре. Ясно и точно.

Следващият въпрос: Къде и как се гласува извън страната на 

националния  референдум.  Тук  съм  обединил  два  въпроса  от 

предходната  рубрика  с  препратка  към  първия  въпрос,  виждате. 

Идеята е колкото се може да сме по-ясни за нашите гласоподаватели 

с тази рубрика и да сме полезни.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Първият  абзац:  „Всички  български 

граждани, включително и тези, които са с непотвърдени заявления“. 

По-добре  да  кажем  „включително  и  тези,  които  не  са  подали 

заявление за гласуване и не са включени в списъка“.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Във  връзка  точно  с  това,  което 

поставяте като въпрос, го има долу като нарочен въпрос и отговор. 

Има го по-надолу.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Защото говорим за непотвърдени заявления.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Така  съм  го  формулирал  отговора, 

тъй  като  имаше  много  запитвания  какво  се  случва  с  тези,  чиито 

заявления не са потвърдени. (Реплика на Румен Цачев.) 

Това, което казваш, го има по-надолу в рубриката във връзка 

с  начина  на  гласуване  –  че  в  изборния  ден  той  бива  дописван, 

независимо дали е подавал заявление, като отделен въпрос. Има и 

отговор. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Това,  което  казвате,  колега,  е  абсолютно 

така. Но аз го разглеждам и с оглед самия въпрос – къде и как се 

гласува,  или кой може да  гласува извън  страната,  в  контекста  на 

зададения въпрос. (Реплика на Ивайло Ивков.) 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Той  е  вкаран,  включително  тези, 

които са в списъка с непотвърдени заявления. Това го има. (Реплика 

на  Ивайло  Ивков.)  То  се  разбира,  включително тези,  които  не  са 

подали. Посочвайки непотвърдените, означава, че тези, които не са 

потвърдили или не са подавали заявления.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако има друг въпрос, който разяснява това, 

дали тогава да не кажем – могат да…

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Тогава  да  погледнем  четвърти 

въпрос.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Дали  да  не  кажем,  че  могат  да  гласуват 

всички  български  граждани,  както  го  казвате,  във  всяка  открита 

избирателна секция извън страната. Без да поясняваме, включително 

тези, които имат потвърдени и отдолу давате в двете точки – след 

представяне на документ за самоличност и декларацията. 
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А  като  говорим  за  декларацията,  мисля,  че  трябва  да 

поясним, че става дума за тези, които не са включени в списъка за 

гласуване извън страната. Тя не се подава от всички, не се попълва 

от всички.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Съгласен  съм  напълно,  но  всичко 

това, което казвате, колега, е въз произведено като отговорна въпрос 

№  4  –  задължително  е  да  се  подаде  предварително  заявление  за 

гласуване  извън  страната  на  националния  референдум.  И  тук 

отговорът е: „Подаването на писмено заявление за гласуване извън 

страната  на  националния референдум на 6  ноември 2016 г.   не  е 

задължително. Подаването на заявление за гласуване извън страната 

е с цел определяне на броя на избирателните секции и съставяне на 

избирателни  списъци  за  образуваните  секции.  Вие  може  да 

упражните  правото  си  на  глас  и  когато  не  фигурирате  в 

предварително  съставения  списък“.  И  препратка  към  съответния 

въпрос, където е.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Окей.  Тогава  да  кажем  за  т.  2,  поне  за 

декларацията  в  скобички  „само  гласоподавателите,  които  не  са 

включени в списъка за гласуване“.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Тогава  да  направим препратка  към 

въпрос № 4, да не го пиша във втори въпрос.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Добре, в скобички „(Виж въпрос № 4)“.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре, съгласен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че уточнихме съдържанието на въпрос № 2 и отговора.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Аз  мисля,  че  отговорът  на 

въпрос № 2, който е: „Къде може да гласува и как?“, трябва да бъде, 

че  националния  референдум  извън  страната  могат  да  гласуват 

всички български граждани, които имат право на глас, независимо 

дали са включени в списъка за гласуване в  референдума във всяка 

открита  избирателна  секция  извън страната.  Независимо дали е  в 

списъка, след като има право на глас, може да гласува. Независимо 
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даже  дали  фигурира  в  друг  списък.  Това  е  достатъчно.  Това  е 

важното.  А вече  надолу ще се обяснява – „който не е включен в 

списъка, подава декларация“.  (Реплика на Румен Цачев.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  мисля,  че  са  излишни  тези 

допълнения,  защото  докладчикът  много  добре  е  съобразил  и  на 

първия въпрос е отговор кой има право да гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Със съответната препратка.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е необходимо после при всяка група и 

при всяка ситуация да се повтаря едно и също нещо. Той съобразил 

и е започнал с този първи въпрос, след това в четвъртия е развил 

другите неща и аз мисля, че така както ни е представено до четвърти 

въпрос, не виждам къде трябва да се променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, аз си държа на предложението.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре.

Госпожо  Сидерова,  одеве  аз  точно  това  казах,  че  съм 

съгласен,  но  така  формулирано  и  предложено  от  Вас,  го  има 

възпроизведено с препратката „Виж въпрос № 1“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Не  могат  да  гласуват  всички 

български  граждани.  Само  тези,  които  има  право  да  гласуват  в 

референдума. Затова е моето уточнение. Независимо дали е включен 

в  списък.  Това  е  общото  условие.  Да  има  право  на  глас  и  няма 

значение дали фигурира в списъка.

РУМЕН ЦАЧЕВ: То има препратка.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В скоби „Виж въпрос № 1“.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Вижте,  ако  им  отговаряме  с 

препратки, за мен това не е отговор. Аз лично не подкрепям отговор, 

който  е  с  препратки.  Кратък  и  ясен  отговор,  за  да  му  е  ясно  на 

лицето, а не да се разхожда по целия списък на въпроса и да търси 

къде му е отговорено. Това е моето виждане за отговор – кратко, 
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ясно и от прочитането веднага да разбере за  какво става дума. И 

мисля, че не е допълнение. (Реплика на Ивайло Ивков.) Не е вярно! 

Напротив!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тук има 

още една концепция – всеки въпрос да се гледа сам за себе си, без 

значение дали се повтарят текстове при отделни въпроси, но всеки 

въпрос да е сам за себе си, пълен и изчерпателен.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Иначе няма смисъл, колеги, от тези 

въпроси. Те ще си четат Изборния кодекс и ще се разхождат по него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  тук  съм 

съгласна,  между  другото,  че  вместо  да  се  прави  препратка  към 

следващия въпрос, навсякъде може това да го има.

Както си прецените, сега ще го подложа на гласуване.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Добре,  има  предложение,  да  гласуваме 

двете версии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  така  постъпилото  от  госпожа  Сидерова 

предложение.

Гласували  12 членове  на  ЦИК  (Емануил  Христов,  Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов), за – 7, против – 5.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  „За“  са:  колегите  Арнаудов,… 

Извинявам  се,  но  в  системата  има  някакъв  проблем,  тъй  като 

колегата  Арнаудов го  няма,  а  системата  отчита,  че  е  гласувал.  А 

колегата Иванова не отчита. Пултовете трябва да бъдат сменени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в такъв 

случай  ще  подложа  на  прегласуване  предложението  на  госпожа 

Сидерова – съжалявам за техническия проблем.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
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Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

5  (Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,   Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев).

Колеги,  не  постигна  необходимото  мнозинство  това 

предложение.

Продължаваме насетне.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Въпрос № 3, колеги: „Как да заявите 

своето  желание  за  гласуване  извън  страната  на  националния 

референдум на 6 ноември  2016 г.?“

Посочено  е  как,  по  два  начина:  в  писмена  форма  и 

електронното заявление през интернет страницата на ЦИК. Посочил 

съм и докога могат да се подават заявления, с посочване на часа: 

24,00 ч. на 11 ноември 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

въпрос № 3? (Реплика на Ивайло Ивков.)

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Има го, т. 2. По два начина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам  по 

въпрос № 3.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Въпрос  №  4.  Този  въпрос  го 

разисквахме още преди малко. Ако има него нещо допълнително да 

прецизираме,  съм готов да го обсъдим. Ако няма,  продължавам с 

въпрос № 5.

Въпрос № 5 е във връзка с новото запитване, което постъпва 

в  ЦИК във  връзка  с  евентуално анулиране  на  прието  електронно 

заявление през интернет страницата на ЦИК. Предлагам така, както 

сме отговаряли  досега,  да бъде по същия начин. Това да е наше 

правило, по което ние не бива да правим изключение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Във  връзка  с  образуването  на 

избирателните секции, това е един общ въпрос.  Според мен е по-

добре  за  страната,  аз  съм  ги  оставил  –  за  страната  предлагам  да 

отпадне,  въпреки че съм го предложил в проекта на рубриката,  и 

предлагам да остане само образуването на секциите извън страната, 
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тъй като там е по-специфично, по-особено и там има изменение на 

Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Във  въпрос  №  5,  т.  2  да  сложим  пак  в 

скобите за декларацията – само за лицата, които не са включени в 

списъка за гласуване извън страната.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре, ще го добавя.

Във  връзка  н  въпрос  №  6  приемате  ли  предложението, 

колеги? (Реплики.) Добре, да остане. (Реплика на Румяна Сидерова.) 

Аз затова съм го оставил. Това ми беше като идея, тъй като станаха 

доста въпросите.

Ако  няма  друго  по  въпрос  №  6  за  секциите,  които  се 

образуват  извън страната, посочил съм и предварителното условие 

за произвеждането на референдума извън страната и за образуването 

на секциите, че е необходимо получаване на съгласие от съответната 

държава.  Посочил  съм  също  така,  че  Централната  избирателна 

комисия  с  решение  не  по-късно  от  15.10.2015  г.  ще  определи 

местата, в които ще се образуват избирателни секции.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Предлагам  в  т.  2,  макар  че  по  закон  е 

абсолютно  така  и  няма  грешка  в  отговора,  да  напишем:  „с 

изключение“  на  еди-кои  си  страни.  Ние  имаме  три  или  четири 

страни, които ги знаем по списък, където имаме дипломатическо и 

консулско представителство, но няма да може да се гласува.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Може да има хора от заинтересованите, 

които да са в тези страни.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нямаме  решение все още.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямаме ли решение още?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Нямаме. (Реплики.)

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не,  където  той  пише:  „където  има 

дипломатическо  и  консулско  представителство“,  но  не  навсякъде 
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където има, ще има секции. „“ образувани секции“ може би е по-

коректно в такъв случай.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Точка 1.

РУМЕН ЦАЧЕВ: „ДКП и образуване на секции“.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, следващ 

въпрос.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Въпрос № 7: „Как се гласува, когато 

срокът за валидност на документа за самоличност е изтекъл?“ И пак 

– в страната и извън страната. Като отговорите са посочени, както ги 

виждате, изписани в проекта на рубриката. Няма нищо съществено. 

Тук съм променил само от „избирател“ на „гласоподавател“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

спрем за момент, тъй като останахме 11 човека,  под необходимия 

кворум. (Реплики.)

Колеги, давам 10 минути работна почивка. Продължаваме тук 

до момента, в който съберем необходимия кворум. (Уточнения.)

Колеги,  с  оглед  сериозната  динамика  на  работата  в 

Централната  избирателна  комисия  в  момента  и  индивидуалните 

ангажименти на различни членове на ЦИК по работни групи, срещи, 

приемане на документи и други, в момента – вече мога, при наличие 

на кворум да кажа, че давам почивка до 13,00 ч. и Ви моля до 13,00 

ч. да бъдем тук.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден 

отново,  колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  ЦИК,  имаме 

необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, предлагам в днешното заседание да се включат нови 

точки в дневния ред, като нова т. 1а – Доклад от дежурството вчера 

и как е протекъл изборния ден. След това като т. 1б и 1 в – „Доклади 
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относно решенията ни за медийните пакети“. След това като т. 1г – 

„Доклади по  жалби и  сигнали“,  каквито  пристигнаха.  Останалите 

точки, съответно да останат същите.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Ще Ви помоля освен точките по 

отношение  на  медийните  пакети  да  включите  и  точка  за 

прекратяване на пълномощията на ОИК – „Промени в ОИК“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  го 

като т. 2а – „Промени в ОИК“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И в т. „Доклади по писма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

господин Андреев.

Други предложения? 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Да  ме  включите  в  т.  „Искания  за 

отваряне на запечатано помещение“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

т. 2б.

Колеги, други предложения? Първи беше господин Чаушев, 

втора – госпожа Матева.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В „Писма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Матева?

РОСИЦА МАТЕВА: Моля, госпожо председател, виждам, че 

от събота точката за разяснителна кампания – с кратка информация 

и предложение да я прехвърлим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

т. 1д – „Разяснителна кампания“.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Моля  в  „Доклади  по  писма“  или 

отделна точка – не мога да преценя, за да информирам комисията за 

това,  че  данните  й  от  третото  социологическо  изследване  са 

пристигнали.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Можете  да  го 

направите в „Доклади по писма“.

РОСИЦА МАТЕВА: Може и в „Разяснителна кампания“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  в 

„Разяснителна кампания“, да.

Госпожа Солакова – „Писма“.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Поправка в решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова т. 1е. Записах господин Пенев.

Колеги,  тренираме  с  новите  точки  с  оглед  въвеждането  на 

времевия индекс. 

Други? Не виждам.

Моля режим на гласуване на така направените допълнения 

към дневния ред.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Благодаря, господин Сюлейман.

Извинение  към  господин  Сюлейман,  извинение  и  към 

комисията за това, че прекъсваме доклада по точка втора, но когато 

стигнем до него, ще го върнем за разглеждане.

По точка 1а – Доклад за протеклите нови и частични за 

общински съветници и за кметове на 2 октомври 2016 г.

Моля господин Чаушев за доклад за изборния ден вчера.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, вчера бяхме дежурни  с 

госпожа Мусорлиева. 

Изборният  ден  започна  нормално,  протече  като  цяло 

нормално. Нямаше пуснати сигнали и жалби по съществени въпроси 
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към  Централната  избирателна  комисия.  Обстановката  беше 

нормална. Имаше известни проблеми с недопускане на избиратели с 

придружители  и  други  избиратели  в  община  Главиница,  но 

общинската  избирателна  комисия  взе  съответните  си  решения  и 

съответно  гражданите  въз  основа  на  тези  решения  си  упражниха 

правото на глас във всеки случай.

Няма какво да допълня. Документацията, която е пред мен, е 

налице. Поначало тази документация е за протичането на изборния 

ден, откриване, закриване, съответната избирателна активност. Ако 

има някакви други въпроси, съм готов да отговоря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Бих  искала да  допълня  Вашия доклад  като  председател  на 

комисията.  Бях  информирана,  че  около  11,00  ч  вчера  до  ОИК-

Главиница с копие до ЦИК е постъпила жалба, поради недопускане 

в определена секционна избирателна комисия на лице с увреждане 

да  гласува  с  придружител.  По-късно,  около  17,00  ч.,  бях 

информирана,  че в Централната избирателна комисия е постъпила 

жалба  срещу  решението  на  общинската  избирателна  комисия,  с 

което  се  взима  решение  по  казуса  в  секционната  избирателна 

комисия.  Разказвам  информацията,  която  получих  по  телефон. 

Решението на общинската избирателна комисия по конкретния казус 

е  било  СИК  да  спазва  закона.  Формално  следваше  да  свикам 

заседание  на  ЦИК.  В  момента  обаче  на  обмен  на  информация  с 

дежурните  вчера  се  получи  ново  решение  на  ОИК-Главиница, 

съобразно  което  вече  с  два  диспозитива  общинската  избирателна 

комисия е отменила решението на СИК за недопускане на лицето с 

увреждане  да  гласува  с  придружител  и  указала  на  секционната 

избирателна комисия да допусне лицето да гласува с придружител. 

Поради наличието на второто решение, счетох, че не е необходимо 

да  свикам Централната  избирателна  комисия  на  заседание  и  този 

доклад да остане за днес.

Заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в моята папка има документацията по жалбата – цялостната,  да я 

видите. Тя е налична. Да имате предварително представа, като дойде 

точката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 

докладвате подробно в тази точка.

Заповядайте,  със следващи точки, до момента,  в който има 

готовност по точка първа.

Преминаваме към точка 1б и 1в – 

1б. Проект на решение относно реда за предоставянето и 

разходването  на  средствата  медийни  пакети  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката.

1в. Проект на решение относно реда за предоставянето и 

разходването на средствата за медийни пакети в националния 

референдум.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, с наше писмо 

от 01.10.2016 г. изпратихме двата проекта за решение, а именно по 

отношение  на  средствата  за  медийни  пакети  за  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката и  относно  реда  за 

предоставяне  медийни  пакети  в  националния  референдум  на 

Министерството  на  финансите.  В  тази  връзка  Ви  докладвам 

получено писмо с днешна дата, вх. № ПВР-04-10 от 03.10.2016 г., 

качено в моята папка, тъй като има резолюция за вътрешна мрежа. С 

него Министерството на финансите в отговор на нашето писмо ни 

уведомяват,  че  нямат  бележки  по  изпратените  ни  за  съгласуване 

проекти за решения относно реда за предоставяне и разходване на 

средствата  за  медийни  пакети  в  изборите  и  в  националния 

референдум.

В тази връзка Ви предлагам, при това положение, тъй като 

няма забележки, които са направени, да ги приемем вече с номер, за 

да  може  те  да  бъдат  публикувани  на  страницата  на  Централната 
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избирателна комисия. Отделно от това, във връзка с решенията Ви 

предлагам  в  моята  папка  е  качено  писмо,  с  което  да  помолим 

министъра  на  финансите  да  ни  изпрати  информация  относно 

партиите и коалициите, в чийто състав има партии, които получават 

субсидии  по  реда  на  Закона  за  политическите  партии,  с  оглед 

определянето с нашето решение, което до 7 октомври 2016 г. трябва 

да  приемем  кои  партии  и  коалиции  имат  право  на  субсидия  въз 

основа на нашите решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Колеги,  провеждахме  достатъчно  много  и  задълбочени 

дебати  по  проектите  за  медийни  пакети.  Желаете  ли  отново  да 

върнем  дебата  или  мога  да  подлагам  на  гласуване  вече 

съгласуваните  за  втори  път  проекти  от  Министерството  на 

финансите?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Само  да  допълня,  че  и  това 

съгласувателно  писмо  ще  го  посочим  в  основанието,  както  е 

посочено и първото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, желаещи 

за изказвания? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение относно 

реда  за  предоставянето  и  разходването  на  средства  за  медийни 

пакети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 

6 ноември 2016 г. 

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова),  против  –  6  (Александър  Андреев,  Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3706-ПВР.

19



Колеги, подлагам на гласуване проекта за решение относно 

реда за предоставяне и разходването на средства за медийни пакети 

в  информационно-разяснителната  кампания за  националния 

референдум на 6 ноември 2016 г.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч  Солакова),  против  –  6  (Александър  Андреев,  Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3707-НР.

Заповядайте – първа беше госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, ще кажа отрицателния си вот и за двете решения. Аз 

го  казах  и  миналия  път,  когато  гласувахме  протоколно,  за  да  ги 

изпратим на Министерството на финансите.

Първо,  считам,  че  това  е  дискриминация по отношение  на 

регионалните медии. Второ,  считам,  че нямаме разписан начин за 

определяне  на  медиите  с  национален  обхват.  Това  ще  създаде 

проблеми при прилагането на решенията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ отрицателен вот? 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, независимо, че 

съм докладчик, гласувах „против“ тези решения. Правя отрицателен 

вот, който, нека се приложи и към двете, тъй като текстовете са едни 

и същи.

Считам,  че  Централната избирателна комисия с промените, 

които въведе  по отношение ограничаването  на  медиите,  които да 

изразходват  средствата  за  медийни  пакети,  прие  едни 

незаконосъобразни  решения.  Поради  няколко  причини.  Първата 
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причина е, че целите на законодателят е медийните пакети да бъдат 

използвани с оглед предоставянето на равна възможност на всички 

участници  в  предизборната  кампания  и  информационно-

разяснителната  кампания да  могат  да  изложат  своите  позиции.  В 

тази връзка нашите решения ограничиха, като ограничението не се 

отнасяше с оглед определянето на критерии, въз основа на който да 

бъдат  предоставяни,  а  ограничаването  на  субектите,  които  би 

трябвало да получат тези медийни пакети. Изключвайки една голяма 

част от доставчиците на медийни услуги, ние де факто създадохме 

една  неравнопоставеност  както  между  регионални  и  национални, 

така  и  между  телевизии,  радиа  и  печатни  и  онлайн  новинарски 

услуги.  Включително  тук  слагаме  агенции  като  БТА,  като  други 

важни  в  рамките  на  страната  агенции,  които  предоставят 

информация.

На  второ  място,  ние  създадохме  едно  нарушение  на 

конкурентното  право.  Защото  реално  погледнато  по  силата  на 

чл. 107, ако не ме лъже паметта, от Договора за функциониране на 

Европейския съюз, това по свое същество е държавна помощ – пряка 

или непряка, по отношение на едни медии за сметка на други. В тази 

връзка  считам,  че  нашето  решение  е  незаконосъобразно  и 

Централната  избирателна  комисия  не  следваше  да  поставя  тези 

ограничения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Томов, след това госпожа Сидерова.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Колеги,  гласувах  „против“,  защото  не  приемам  избрания 

критерий,  или  по-скоро  липсата  на  критерий,  чрез  който  да 

оценяваме дали една медия може да бъде полезна в информационно-

разяснителната кампания или не. Ясно е, аз определено смятам, че 

подбор на медии трябва да има, тъй като в предишната кампания 

имаше много случаи, в които с основание можехме да се съмняваме 

дали изразходването на държавни средства в определена медия се 
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прави с цел популяризация на възгледите на инициативния комитет 

или партията  или се  прави с  някаква  друга  цел.  Но критерият за 

електронни медии с  национален  обхват  е  неясен  и  аморфен.  Ние 

следваше да намерим процедура и критерии, чрез които да преценим 

реалната популярност на медиите и да сложим ограничения, които 

да бъдат свързани именно с оценката на тази популярност. Затова 

съществуват  достатъчно обективни данни,  както по отношение на 

електронните  медии,  така  и  по  отношение  на  информационните 

сайтове, а също така по отношение на печатните издания.

Ние  се  отказахме  от  съдържателен  критерий,  прилагаме 

формален, при който просто няма да постигнем целта, заради която 

следва да налагаме ограничение. Затова гласувах „против“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов.

Госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Изразявам отрицателен вот, еднакъв 

за  двете  решения.  Изцяло  се  присъединявам  към  развития  дотук 

отрицателен  вот  на  колегите  Матева,  Андреев  и  Томов.  Само ще 

добавя,  че  чрез  тези  две  решения  по  същество  се  ограничава 

възможността  както  за  информационно-разяснителната  кампания, 

така  и  за  популяризиране  на  кандидатите  за  президент  и 

вицепрезидент на цялата територия на държавата. На всички нас е 

ноторно известно.  Ето,  това е ноторно известно – че и медиите с 

национален обхват, за които както правилно каза колегата Андреев, 

няма определение в Изборния кодекс, не покриват цялата територия 

на страната. Ние априори решихме да останат български територии, 

на  които  гражданите  няма  да  могат  да  бъдат  осведомени  чрез 

медиите, което е най-популярната форма, и печатните включително, 

както за въпросите за  референдума и за  позициите на различните 

участници  в  информационно-разяснителната  кампания,  така  и  за 

посланията  на  кандидатските  двойки.  Още  повече  че  на  много 

територии в държавата никаква електронна медия не достига, а само 

печатна.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова.

С това изчерпахме тези точки от дневния ред.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, в моята папка 

е качено и писмото, което да изпратим до министъра на финансите, с 

което  да  изискаме  информация  по  отношение  на  партиите  и 

коалициите,  в  които  участват  партии,  които  получават  държавна 

субсидия,  тъй  като  знаете,  че  с  изменението  на  чл.  178,  ал.  1  от 

Изборния кодекс, тази информация ни е необходима, за да можем 

ние  да  определим,  след  което  с  нашето  решение  онези  партии  и 

коалиции, които са регистрирали кандидати и не са регистрирани в 

информационно-разяснителната  кампания,  които  ще  получават 

медийни  пакети.  В  тази  връзка  писмото  е  кратко  и  се  изисква 

информацията.  Ако  можем  да  го  приемем,  за  да  можем  да  го 

изпратим,  тъй  като  все  пак  от  7  октомври  2016  г.  започва 

информационно-разяснителната  кампания,  за  да  можем  вече 

участниците да си ползват и медийните пакети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  коментари?  Проектът  на  писмо  е  качен  във 

вътрешната мрежа с индекс 8029-МФ. Не виждам коментари.

Режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

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

против – няма.

Господин Андреев!

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И единственото по отношение на 

решенията  за  медийни  пакети  следваше  да  определим  лицето  за 

контакт  и  телефоните.  Ако  искате,  това  бихме  допълнително  в 
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оперативен  порядък,  тъй  като  това  трябва  да  е  човек  от 

счетоводството, който да отговаря, така както в предходните избори 

беше Жасмина. Ако искате, счетоводителят да е. И телефон, който 

да оставим за връзка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложен  ни  е  от  счетоводството  същия  механизъм  на  работа, 

както и преди.  Така  че  нека  да  представим същото лице,  което е 

било и преди.

Възражения? Не виждам.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – Доклади 

по жалби.

Колеги,  продължаваме  по  следващата  точка,  докато  дойде 

докладчикът по тази точка.

Продължаваме  с точка 1д – Разяснителна кампания.

Заповядайте, госпожо Матева, след което господин Томов.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, ще Ви помоля най-напред да отворите заседанието от 

30  септември  2016  г.  В  папката  на  колегата  Пенев  са  качени 

техническите  предложения  и  на  трите  участвали  в  обществената 

поръчка  фирми,  но  всъщност  избраната  от  ЦИК  да  извършва 

дейностите, за които беше обявена обществената поръчка, е  „Ес Ти 

Би комюникейшънс“. Не знам дали да Ви го представяме накратко, 

защото  то  няма  как  да  се  представи  накратко.  Предложението  за 

извършване на кампанията в интернет и във Фейсбук и чрез медиите 

е 60 страници. 

Единият вариант е сега да дадем възможност на колегите да 

се запознаят с него. След това, тъй като има постъпили въпроси, ние 

вече проведохме първоначална среща с представители на фирмата. 

Има постъпили въпроси по имейла, те са качени в днешно заседание 

в  папка с  моите инициали и следва да  отговорим на тях.  Според 

виждането на работната група и на колегите, които се занимават с 

тази  обществена  поръчка,  както  и  с  другата  предложението  е  да 
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определим  по  няколко  колеги  от  работната  група  или  други 

желаещи, които да осъществяват контакта с представители на тази 

фирма във връзка с работата във Фейсбук, в интернет и с медиите.

Аз имам своите предложения. Не знам сега ли да го направя 

или  малко  по-късно.  Не  знам,  както  предпочитат  колегите. 

(Уточнения.)

Ако искате, да отворим в папката с моите инициали. Там са и 

въпросите от днешно заседание – въпросите на фирмата, избрана за 

изпълнител. Те са вх. № ПВР-23-15 от 30.09.2016 г. Трябва да са в 

днешно заседание. Сигурно са в „Разяснителна кампания“. И на дата 

30.09.2016 г. го няма.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не е качено.

РОСИЦА МАТЕВА:  През  това  време  ще  Ви  докладвам:  в 

днешно заседание в „Разяснителна кампания“ виждате папка „Член 

199а“.  Там  съм  помолила  от  деловодството  да  бъдат  поставени 

всички предложения и оферти на медии, на които изпратихме писмо. 

Ако си спомняте,  вх. № ПВР-20-168 от 28.09.2016 г.  във връзка с 

приложението на чл. 199а и техните предложения за излъчване на 

разяснителната  кампания  на  ЦИК,  както  възползвайки  се  от 

безплатните  минути,  които  предоставя  Изборния  кодекс,  така  и 

предложения за закупуване от ЦИК на време за излъчване на аудио 

и видео клиповете.  Виждате в момента, пристигнали са, даже при 

мен още не са дошли на хартиен носител – при мен са само четири 

предложения: № ПВР-20-177 от 30.09.2016 г. на Агенция „Фокус“, 

№ ПВР-20-182 от 30.09.2016 г. – на някаква радио-група, № ПВР-20-

180 на „Би Ес ЕС медиа груп“, и № ПВР-20-181 от 30.09.2016 г. на 

телевизия „Европа“. Виждам, че има още две. Това е радио-група, 

която  е  собственик  на  „БГ  радио“,  Радио  1,  Радио  „Нова“, 

„Енерджи“ и още доста радиа.

Моето  предложение  е  в  момента  обобщаваме  тези  данни 

заедно  с  тримата  експерти,  които  сме  наели,  за  да  може  да  се 

предложи медиа план за излъчване в телевизии и в радиа, така че в 

момента  Ви  ги  съобщавам  само  за  сведение.  Утре  ще  се  събере 
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работната група, за да може да бъде обсъдено къде евентуално ще 

бъдат излъчвани нашите материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Колеги,  моля  да  ги  прегледате,  защото  медиа  планът  на 

нашите излъчвания е много важен. Бих искала предварително да се 

запознаете, за да проведем съдържателен дебат в момента, в който 

работната група ни предложи. Тоест, да се запознаем преди това, а 

не по време на заседанието. Това ми е молбата.

Госпожо  Матева,  само  да  попитам  –  предполагам,  че  ще 

обобщите тази информация също. Но на базата на новата разпоредба 

в Изборния кодекс, съгласно която доставчиците на медийни услуги 

могат  да  предоставят  на  ЦИК  15  минути  безплатно  време,  бих 

искала  да  попитам:  какво  е  Вашето  усещане  на  този  момент, 

достатъчно много медии ли реагират на тази възможност?

РОСИЦА МАТЕВА: Достатъчно много медии реагират.  Те, 

разбира се, имат своите предложения по различен начин как да се 

използват тези 15 минути. Доста от тях ги предлагат под формата на 

участия  на  говорители  и  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  В крайна сметка,  като се  направи обобщение на  всички 

предложения, ще може да се види конкретните начини, по които ще 

се възползваме. 

Само в тази връзка пропуснах № ПВР-20-174 от 29.09.2016 г. 

Това е предложението на „Дарик радио“, както и предложението за 

договор – направо са изпратили те. 

Докато се качва писмото, само да Ви докладвам от избрания 

за изпълнител – втората поръчка за изработката на слоган и визията 

на  печатните  материали  и  видеоклиповете  сме  получили 

предложения за  музика  към видеоклиповете.  В  неделя  получихме 

предложения за гласовете,  които да озвучават.  Предлагам Ви,  ако 

желаете  –  ние се  събрахме  и  в  събота  комисията,  която  беше по 

обществената поръчка, ако желаете, да се съберем отново следобед в 

някоя от почивките тази комисия, за да изберем подходящата музика 
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и глас за озвучаване, за да не ги слушаме цялата комисия. Ако сте 

съгласни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги?  Не  виждам  възражения.  В  по-дълга  почивка  ще 

направим  и  това.  Всъщност  не  е  почивка.  Почивките  ни,  колеги, 

както знаем, са работни почивки.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  оказа  се,  че  са  качени  във 

вътрешната мрежа, точно под дневния ред – въпросите на „Ес Ти Би 

комюникейшънс“. Те са № ПВР-23-15.

Първият  въпрос  е  имената  и  хората,  които  ще  получават 

ежедневния мониторинг на медиите. Миналата година, доколкото си 

спомням,  БТА  извършваше  този  ежедневен  медиен  мониторинг. 

Мисля,  че на всички колеги се изпращаше по електронната поща. 

Моето предложение е сега отново да е така. Ако някой колега не 

желае изрично да се изпраща на електронната му поща, ще помоля 

да ми каже. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам  коментари.  Продължава  същият  механизъм,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Добре.

Вторият въпрос.  Техните предложения за ключови думи за 

мониторинга.  Молят,  освен  потвърждение  на  тези  ключови  думи, 

ако  имаме  предложения  за  други,  да  ги  уведомим.  Това  са 

ключовите думи,  на  базата  на които да  се извършва  този медиен 

мониторинг.  Няма  да  ги  изчитам.  Виждате  ги,  предполагам: 

„избора“, „референдум“. (Уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предлагам  да  се  допълни  този  списък  за  ключови  думи  за 

мониторинга  с  „РИК“,  съответно  „районна избирателна  комисия“. 

Също така с „предизборна кампания“ и с „разяснителна кампания за 

референдума“, „разяснителна кампания“,  „референдум“.

РОСИЦА МАТЕВА: Третият въпрос е какъв е механизмът на 

одобрение от  страна на ЦИК на текстовете  за  медиите,  които ще 
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обработим и публикуваме. Предлагам по този въпрос да отговорим 

след работна среща с представители на фирмата заедно, поне най-

малкото от работната група членове на ЦИК, за да преценим какъв 

ще бъде механизма специално за медиите. 

Относно  Фейсбук  кампанията,  която  е  под  въпрос,  сме 

говорили  в  работната  група  и  имаме  следното  предложение.  Във 

Фейсбук  страницата,  което  важи,  разбира  се,  за  интернет 

пространството изобщо да бъдат излъчвани като съобщения срокове 

и изтичащи дати и напомняния във връзка с изборите, показани в 

хронограмата.  За  целта  сме  обсъдили  и  предлагаме  да  бъде 

възложено на поне трима души от работната  група,  специално за 

Фейсбук, да осъществяват комуникацията с фирмата, за да се качват 

такива съобщения на страницата, като информират ЦИК за това. Ако 

има  някакви  въпроси  или  някакви  събития,  които  налагат 

незабавното информиране на цялата комисия и вземане на решение, 

това  да  го  правят  също тези колеги,  като съм взела  съгласието  с 

Фейсбук да се занимават колегите Георги Баханов, Мартин Райков и 

Камелия Нейкова, и предлагам това да одобрим. А информацията, 

която ще бъде публикувана в интернет чрез банери,  съобщения и 

други,  по  същия  начин  да  държат  връзка  с  компанията  колегите 

Румен Цачев, Владимир Пенев и аз. Като там също тези банери ще 

бъдат запълвани с текстове, които напомнят на избирателите какво 

предстои и какво ще се случва на  референдума и на изборите. Ако 

нещо  налагат  допълнителни  неща,  ще  се  взема  решение  на 

комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  не  възразявам  срещу 

изложеното. Може би тук е мястото, тъй като ние разгледахме едно 

писмо  –  вмъквам  се,  защото  е  в  изложението  на  това,  което 

обсъждаме.  Изпратихме  едно  писмо  до  Временните  обществени 

съвети. То беше в отговор на техни въпроси, свързани с организация 

за гласуване извън страната. По последната точка бяха предложили 
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да бъдат използвани имейлите, с които разполагаме като база данни 

от предходни кампании по подаване на заявления за гласуване извън 

страната и  предлагам,  ако  госпожа  Матева  не  възразява  като 

ръководител  на  групата  за  разяснителна  кампания,  да  го  постави 

като точка, когато ще свиква група, за да обсъдим и възможностите, 

тъй като по този начин отговорихме, че ще го обсъдим в рамките на 

разяснителната  кампания.  Припомням,  в  случай  че  решим  да 

ползваме тези медии, да бъдат изпращани важни срокове, материали 

за  разяснителна  кампания.  Просто,  колеги,  го  поставям  на 

обсъждане и на вниманието на ръководителя на групата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  моето  виждане,  специално  за 

Фейсбук-страницата  е,  че  тази  комуникация  и  тази  информация, 

която ще обменяме и ще даваме, мисля, че трябва да бъде основно 

свързана и насочена към самите избиратели, гласоподавателите  в 

референдума.  Понеже  стана  дума  съобразно  сроковете  в 

хронограмата – да, но не като политическите субекти, като другите 

участници. Фейсбук е социална мрежа. Според мен тя е много силно 

застъпена,  особено  от  младите  хора  и  мисля,  че  нашата  основна 

комуникация трябва да бъде осъществена с избирателите. Ако щете, 

и тези въпроси, които обсъждаме като въпроси и отговори, които ще 

публикуваме и ще бъдат достъпни за лицата, които се интересуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  съм  изцяло  съгласна  с  колегата 

Цачев.  Всъщност това, което е като предложение на фирмата, във 

Фейсбук  освен  такива  съобщения  за  изтичащи  срокове,  да  се 

публикуват  и  отговори  на  въпроси,  които  са  качени  на  нашата 

страница.  В интернет пространството всички банери и съобщения 

ще имат линк, който ще насочват към нашата страница. 
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Следващата  точка,  която  ще  обсъдим  за  googleAdWords 

всъщност  предложението  е,  когато  последните  думи,  изписани от 

1 до 37 в интернет се изпишат,  веднага на първо място да излиза 

страницата на ЦИК, която да се отваря. Това вече ще го проговорим 

и с „Информационно обслужване“ да може да се насочва точно към 

„Въпроси  и  отговори“  или  „Разяснителна  кампания“,  за  да  могат 

избирателите да си отговарят на зададените въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Посочихте много важни въпроси, свързана с нашата интернет 

кампания. Разбира се, тя трябва да бъде проактивна. Разбира се, тази 

кампания  би  следвало  да  включва  и  предстоящи  събития,  би 

следвало да включва и всички наши материали относно разяснения 

правата на гражданите и техните срокове. Но естествено интернет 

пространството е и диалогово, което означава, че ние ще отговаряме 

на зададени въпроси, надявам се, своевременно. А по въпроси, по 

които ЦИК не се е произнесла своевременно, лицата, които ще бъдат 

отговорни за тази кампания, своевременно ще информират ЦИК, за 

да можем ние в спешен порядък да се произнесем.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  едно  допълнение  пропуснах. 

Всъщност  всички  колеги,  предлагам,  да  бъдат  облекчени  в 

комуникацията  и  чрез  нашия служител  „връзки  с  обществеността 

Цветомира  Жекова.  Тя  ще  работи  заедно  с  представителите  на 

фирмата, когато има нужда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Матева. Предполагам, че след като ние одобрим тези групи, 

ще  уточним  точна  дата  веднъж  седмично,  на  която  Вие  ще  ни 

брифирате  накратко  какви  са  били  поставените  въпроси  и  какви 

отговори са получени.

РОСИЦА МАТЕВА: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме 

ли коментари по така направените предложения? Не виждам.

Тогава анблок ги подлагам на гласуване.
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Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Госпожо  Матева,  към  настоящия  момент  –  разяснителна 

кампания?

РОСИЦА МАТЕВА: Това е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов 

да се включи по повод проучванията.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Само за сведение.  Във вътрешната мрежа, в папка с моите 

инициали  са  качени  данните  на  Агенция  „Галъп  интернешънъл 

Болкан“ със същите три въпроса относно разяснителната кампания, 

но този път по отношение на  референдума. Казвам го за сведение, 

който желае да ги разгледа, колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов, 

Вие поехте ангажимент до днес да направите анализа на получените 

по отношение на изборите за  президент и вицепрезидент отговори. 

Кога да го очакваме, за да знае Централната избирателна комисия?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Ще прибавя и тези данни и тогава ще 

го  докладвам,  с  останалото  съм  готов.  Мисля,  че  утре  ще  бъде 

готово, за заседанието сигурно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Утре. 

Колеги, господин Томов утре ще ни предостави анализа на 

данните,  за  да  можем  да  бъдем  информирани.  Защото,  както 

виждате,  тези  данни  в  табличен  вид  съдържат  доста  елементи, 

известни само на специалисти. Господин Томов ще ни ги представи 

утре, поема ангажимент. 
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Колеги,  продължаваме  с  точка  първа  –  Регистрация  на 

кандидатски листи в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам Ви да гласуваме 

проект на решение, свързан с регистрацията на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на републиката.

Проектът е с № 3694 в папка с моите инициали и е във връзка 

с постъпило е предложение от партия ГЕРБ, регистрирана с наше 

Решение  №  3492-ПВР  от  15.09.2016  г.  на  ЦИК  за  предстоящи 

избори. 

Подадено е предложение, заведено под № 17 в регистъра ни 

от  03.10.2016 г.  на  кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент на 

републиката  в  изборите  на  6  ноември  2016  г.  за  регистрация  на 

кандидат  за  президент  Цецка  Цачева  Данговска,  със  съответното 

ЕГН  и  постоянен  адрес,  така  както  е  в  предложения  проект  за 

решение,  Пламен  Иванов  Манушев,  със  съответното  ЕГН  и  с 

постоянен адрес в предложения проект на решение.

Към предложението са приложени заявление-декларация по 

чл.  318,  ал.  1,  т.  3  във  връзка  с  чл.  3,  ал.  3  и  §  1,  т.  1  от 

Допълнителните  разпоредби на  ИК,  а  именно Приложение № 67-

ПВР от  изборните книжа,  подписана  от  Цецка Цачева  Данговска, 

заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 и 

§  1,  т.  1  от  Допълнителните  разпоредби на  Изборния  кодекс, 

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

Иванов  Манушев,  и  пълномощно,  със  съответния  номер,  с  което 

представляващият партията Бойко Методиев Борисов упълномощава 

Цветан Генчев Цветанов и Цветомир Петров Паунов.

Налице  са  законовите  изисквания,  предвид  което  и  на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 318, ал. 2 от Изборния 

кодекс  да  регистрираме  за  кандидат  за  президент  на  републиката 

Цецка Цачева Данговска, със съответното ЕГН и постоянен адрес, 

така  както  са  изписани  в  проекта  на  решение,  и  кандидат  за 
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вицепрезидент Пламен Иванов Манушев, със съответното ЕГН и с 

постоянен адрес, така както е изписан в проекта на решение.

Предлагам Ви да гласуваме така предложения от мен проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 3708-ПВР.

Колеги, по тази точка има ли други доклади? Не виждам.

Преминаваме към точка 1г – Доклади по жалби.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  във 

вътрешната  мрежа  има  текст  на  проект  на  решение  по  жалба  от 

коалиция „БСП лява България“ срещу решение № 7-22-ПВР/НР от 

28.09.2016 г. на РИК – Смолян.

Текстът  е  най-отгоре  в  поредицата,  която  върви,  а 

съдържанието на преписката, която сме получили от колегите, е на 

другия ред с № 1558.

По същество, няма да чета текста – той е пред Вас,  но ще 

наблегна на ситуацията по тази жалба.

Колегите от РИК са взели решение № 7-22 по отношение на 

това какви документи участниците в консултациите при кметовете 

за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален  референдум  следва  да  носят  и  представят  на  тези 

консултации. Спорният въпрос, че те са допълнили наше Решение 

№ 3524  и  са  съставили  като  приложение  една  изборна  книга  – 

декларация,  която  да  се  попълва  от  кандидат-членовете  на 
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секционните  избирателни  комисии  и  така  попълнени  да  се 

представят на тези консултации.

Считам,  че  това  е  извън  правомощията  на  районните 

избирателни комисии –  да  се  намесват  в  реда  по чл.  91,  който е 

изричен в Изборния кодекс. Нещо повече, Централната избирателна 

комисия  сме  взели  решение,  то  е  влязло  в  сила  и  това  решение, 

именно на база чл. 57, ал. 1 и ал. 2, а именно ние даваме указание как 

да се провеждат тези консултации и това решение просто следва да 

се изпълнява, а не да се допълва и изменя.

Поради това предлагам този текст на решение, в което просто 

махаме  последната  част  с  допълнителните  документите,  които  е 

трябвало  да  бъдат  представени  от  участниците  в  консултациите, 

включително  и  съответното  приложение  да  бъдат  обявени  за 

незаконосъобразни в тази част на това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари?  (Реплика.)

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Решението  е  №  7-22  на  РИК.  Само 

последната част, която считам, че е излишна с посочените аргументи 

–  районите избирателни комисии не се месят в този процес. Това е 

съвсем  друг  процедура.  И  така  нататък.  Но  въпросът  е  чисто 

организационен.  Имаме  решение,  то  просто  се  изпълнява,  ако  е 

влязло в сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3709-ПВР/НР.

Други доклади по жалби? Не виждам.

Докладвайте сигнала, госпожо Грозева – заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
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Уважаеми колеги,  с  вх.  № ПВР-22-135 от  02.10.2016  г.  по 

електронната поща е пристигнал сигнал от Роберто Великов. Той е 

качен  в  моя  папка  с  днешна  дата.  Господин  Великов  ни  обръща 

внимание,  че  има  съмнение  за  евентуална  манипулация  за 

организиране на купен вот в гр. Чорлу, Турция, тъй като в периода 

29.09. – 01.10.2016 г. броят на подадените заявление от 46 рязко е 

скочил на 303. Направих справка към днешна дата. Заявленията са 

станали 551.  В предходни години,  когато законодателството беше 

различно,  в  Чорлу  се  образуваха  шест  секции.  Поради  това  не  е 

имало нужда да се подават заявления и затова лицето е видяло, че в 

този  град  през  2014  г.  е  имало  само  едно  заявление,  защото  в 

началото на започване на активния период като автоматични секции 

са обявени шест на брой такива. Предлагам да остане за сведение, 

тъй като броят на заявленията ще продължава да се умножа всеки 

изминат ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложението е за сведение.

Има ли други коментари? Не виждам. Остава за сведение.

С това изчерпахме тази точка от дневния ред.

Продължаваме  със  следваща  точка  1е в  дневния  ред  – 

Поправка на техническа грешка в решение.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моята 

папка е качен проектът за поправка. Касае се за в Решение №-3687-

ПВР/НР от 29.09.2016 г.,  с което ние се произнесохме по жалба с 

отхвърлително  решение.  Въпреки  че  лично  под  мой  надзор  беше 

извършена тази поправка, в мотивната част на решението явно не се 

е  запаметила  в  крайния вариант  на  документа  и  в  крайна  сметка 

решението  е  публикувано  с  един  паразитен  текст,  който  не  е 

относим към самото решение. Затова Ви моля да вземем решение да 

извършим тази поправка. Да не го изчитам, има го във вътрешната 

мрежа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3710-ПВР/НР.

Колеги, с това изчерпахме точка 1е.

Продължаваме с точка 1ж – Искания за възнаграждения на 

ОИК.

Колеги, моля да бъдем кратки.

Първи докладчик в зала е госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.

С вх. № МИ-15-10-44 от 28.09.2016 г. сме получили искане 

относно заплащане на възнаграждение за едно заседание на ОИК-

Елхово,  област  Ямбол.  В  преписката  има  контролен  лист. 

Заседанието  е  било  необходимо,  за  да  вземат  решение  относно 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и 

съответно обявяване на следващия.

Предлагам да одобрим заплащането на едно заседание, което 

е  проведено  на  13.09.2016  г.  На  заседанието  са  присъствали 

председател, зам.-председател и секретар и 8 членове, общо 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – няма.
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Колега Цанева, това са Вашите доклади.

Следващ докладчик е господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-10-48 

от  29.09.2016  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение за проведени две дежурства 

и  едно заседание на  членовете  на  ОИК-Хаджидимово,  за  периода 

31.08.-16.09.2016 г. Постъпило е предложение за изплащане на едно 

дежурство  на  31.08.2016 г.,  което  е  за  председател  и  секретар  на 

ОИК-Хаджидимово са разгледали уведомление от председателя на 

Общинския съвет за подадена оставка от един общински съветник от 

Реформаторския  блок,  след  това  на  08.09.2016 г.  е  проведено 

заседание  на  ОИК-Хаджидимово,  на  което  са  присъствали 

председател,  зам.-председател  и  секретар  и  3 членове,  на  което 

същият общински съветник е освободен и на негово място е обявен 

следващият  от  листата  на  коалиция  „Реформаторски  блок“  в 

Общинския  съвет  в  Хаджидимово и  на  16.09.2016 г.  е  проведено 

дежурство,  отново  от  председателя  и  секретаря,  съобразно 

изпращане и подготовка на писма във връзка с извършената смяна. 

Така  че,  уважаеми  колеги,  искането  е  придружено  с  всички 

изискуеми с наше Решение № 2901 от 05.11.2015 г.  документи,  а 

именно  протоколи,  решения,  справки  относно  присъствените 

членове,  така  че  Ви  предлагам,  уважаеми  колеги,  да  вземем 

решение. Също така е изготвена справка от счетоводството на ЦИК 

относно  наличието  и  основателността  на  изплащане  на 

възнагражденията.

Предлагам Ви да приемем решение, с което да изплатим на 

ОИК-Хаджидимово,  област  Благоевград  възнаграждение  за  едно 

дежурство  на  31.08.2016  г.  на  председателя  и  секретаря,  на  едно 

заседание  на  08.09.2016  г.  на  председател,  зам.-председател  и 

секретар  и  3  членове  и  още  едно  дежурство  на  16.09.2016  г.  на 

председател и секретар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 
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Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Това ли бяха Вашите доклади, господин Баханов?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам Ви, с вх. № МИ-

15-10-41 от 26.09.2016 г. искане от ОИК-Самоков за изплащане на 

възнаграждение  на  членовете  й  за  проведено  заседание  на 

16.08.2016 г.,  на  което  са  присъствали  председател,  зам.-

председател,  секретар  и  5  членове.  Заседанието  се  е  провело  за 

определяне  на  целодневно  дежурство  на  17.08.2016  г.  за 

предоставяне на вещо лице, експерт към ОД на МВР за достъп до 

избирателните  списъци,  подкрепящи  кандидатурата  на  независим 

кандидат  за  кмет  на  кметство.  На  това  заседание  са  определили 

3 членове,  които  са  осъществили  дежурство  на  17.08.2016  г., 

съответно председател, секретар и член, поради което Ви предлагам 

да се изплати и проведеното заседание на 16.08.2016 г. с изброените 

от мен членове на общинската избирателна комисия дежурство на 

17.08.2016  г.  Представен  е  контролен  лист  за  изплащане  на 

възнаграждението,  както  и  справка  за  размера  на  исканите 

възнаграждения. Предлагам на основание наше Решение № 2902 и 

№ 2901 да бъдат изплатени възнагражденията им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  коментари  по  доклада  на  госпожа  Бойкинова?  Не 

виждам.

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Цанева),  против – няма.

По точка трета – Доклади по писма.

Заповядайте, госпожа Нейкова – първо със списъка, след това 

с искането за възнаграждение.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  са  списъците  с 

регистрираните партии и коалиции в ЦИК за частичните избори на 

6 ноември  2016  г.  Списъците  са  два  и  са  съобразно  направените 

регистрации.  Единият  списък  е  на  партиите  и   коалициите, 

регистрирани  за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  район 

„Младост“,  а  другият  списък  е  на  партиите  и  коалициите, 

регистрирани за участие в изборите за кметове на кметство Грохотно 

и кметство Друмево.

Списъкът  за  двете  кметства  Грохотно  и  Друмево  е  общ, 

защото  партиите  и  коалицията,  включени  в  този  списък,  са 

регистрирани и за двете населени места. 

Предлагам  Ви  да  изпратим  незабавно  на  съответните 

общински избирателни комисии списъците с регистрираните партии 

и коалиции с копие до „Информационно обслужване“. 

Много Ви моля да се запознаете със списъка и с текста на 

писмата. Те са в стандартен текст със стандартно съдържание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, моля погледнете списъците.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Едното  писмо  е  до  ОИК-София  с 

копие до  „Информационно обслужване“ във връзка  с  изборите за 

кмет  на  район  „Младост“,  а  другото  писмо  е  до  другите  две 

общински избирателни комисии – Шумен и Девин, и отново с копие 

до „Информационно обслужване“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Колеги, отменям гласуването – случва се това със системата 

ни,  не  е  първи  път,  не  и  последен.  Прекратяваме  гласуването, 

гласуваме с вдигане на ръка.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. Има ли против? 

Няма.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,   Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова, Таня Цанева),  против 

– няма.

Колеги, ще помоля в спешен порядък, след като приключите 

с доклада си, да бъдат изпратени тези писма.

По точка 1ж – Искания за възнаграждения на ОИК.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  вх.  №  МИ-15-10-40  от 

26.09.2016 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение на 

членове  на  ОИК-Ценово,  област  Русе,  за  проведени  заседания  на 

31.08.2016  г.  и  10.09.2016  г.  заседанията  са  били  във  връзка  с 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран следващия в съответната листа. Към писмото са 

приложени протоколи от проведените заседания и взетите решения. 

Преписката  е  придружена  със  справка  за  размера  на  исканите 

възнаграждения,  изготвена  от  счетоводството  и  предадена  за 

финансов  контрол,  както  и  контролен  лист  за  извършен 

предварителен  контрол.  И  на  двете  заседания  за  присъствали 

председател, зам.-председател и секретар и 4 членове. Предлагам Ви 

да  одобрим  с  протоколно  решение  за  изплащане  исканите 

възнаграждения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Гласуваме с вдигане на ръка – който е съгласен, да изплатим 

тези възнаграждения. Има ли против? Няма.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  против – няма.

(Уточнения по точки от дневния ред.)

Колеги,  след  малко  ще  върнем  един  доклад,  но  нека  да 

приключим. Оказа се, че по тази точка има още един докладчик. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, госпожо председател.

Колеги, с вх. № МИ-15-10-38 от 26.09.2016 г. ОИК-Батак  с 

искане  до  Централната  избирателна  комисия за  изплащане  на 

възнаграждения за проведени две заседания на комисията, съответно 

на  12.09.2016  г.  и  16.09.2016  г.  Видях,  че  са  проведени  двете 

заседания.  Дадох  указания  при  проверката  в  счетоводството. 

Проведен е разговор от главния ни юрисконсулт и е уточнено, че 

датата, която е заявена – 19.11., е техническа грешка и  се касае за 

заседание  на  16.09.  Имаме  индиция  и  от  другите  документи,  а 

именно протоколът, който е представен и решенията. Изясни се този 

въпрос.  Така  че  Ви  предлагам  да  удовлетворим  искането. 

Основанието  за  провеждане  на  заседанията  са  обявяване  на 

следващия.  Първо, прекратяване на пълномощията и обявяване на 

следващия  от  листата  за  общински  съветници.  Предлагам  ви  да 

одобрим изплащане на възнаграждение. Минал е контролен лист на 

председател,  зам.-председател  и  8  членове  на  комисията  за  двете 

заседания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.
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Колеги,  ще  опитаме  да  гласуваме  със  системата  – 

одобрението на изплащане на възнагражденията на ОИК-Батак. 

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Солакова,),  против – няма.

Колеги, с това изчерпахме тази точка.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам още едно, за съжаление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Казвам  „за  съжаление“,  не  за  друго, 

защото е доста дългичко. Предлагам, тъй като съм го прегледал и аз, 

и в счетоводството и са отбелязани, да Ви кажа входящият номер, 

тъй  като  са  страшно  много.  За  съжаление  не  на  искането  слагат 

входящите номера.

Искането е  с  № МИ-15-10-42 от  26.09.2016 г.  Касае  ОИК-

Пазарджик,  които  с  едно  искане  са  предявили  претенция  за 

заплащане на доста заседания и дежурства с различни дати, както 

следва:  на  18.04.2016  г.  –  заседание,  в  което  са  взели  участие 

председател,  зам.-председател  и  секретар  и  8  членове;  дежурство, 

дадено на 19.04.2016 г. от председател, секретар и член; дежурство 

на  20.03.2016  г.  от  председател,  зам.-председател  и  секретар; 

заседание  на  26.04.2016 г.,  в  което  са  взели  участие  председател, 

зам.-председател и секретар и 8 членове; дежурство на 27.04.2016 г., 

дадено  от  председател,  зам.-председател  и  секретар;  заседание  от 

16.05.2016 г.,  в което е участвал целият ръководен състав, тоест и 

тримата,  и  8 членове;  на  17.05.2016  г.  дежурство  са  дали 

председател,   секретар и член; на 18.05.2016 г. дежурство са дали 

председател,  зам.-председател  и  секретар;  на  17.06.2016  г.  има 

проведено заседание с председател, зам.-председател и секретар и 8 
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членове; на 20.06.2016 г. дежурство са дали председател, секретар и 

един  член  и  на  21.06.2016  г.  дежурство  са  дали  председател  и 

секретар. 

Общата  сума  на  всички  тези  начинания  –  дежурства  и 

заседания, които следва да изплатим е 3333, 95 лв. 

Аз  съм ги  прегледал  всички преди  отпуската.  Сега  трудно 

мога да Ви докладвам. Ако имате интерес към всяко едно заседание. 

Няма такива на една и съща дата. Няма и такива, които са ме довели 

до съмнения дали трябва да се изплати, но съм готов да го отложа. 

Преписката е по-голяма. Ако така решите. В счетоводството също 

съм  ги  помоли,  докато  ме  нямаше  тези  3  дни,  да  прегледат 

внимателно  и  са  ми  дали  окей.  Така  че  аз  Ви  го  докладвам  за 

изплащане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам само едно питане. Тъй като 

тук са включени заседания и дежурства, които са до 01.05.2016 г. Те, 

доколкото  си  спомням,  следваше  да  бъдат  заплатени  от 

Администрацията  на  Министерския  съвет,  или  не.  Тоест,  по 

отношение на тях да не би да не са им изплатени и те в момента 

отново да ни ги искат, а реално погледнато по отношение на тях вече 

да  е  пусната  информацията.  Те  са  няколко  заседания  и  няколко 

дежурства.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това не съм взел предвид, защото мислех, 

че от счетоводството следят за тези дати и не си ги спомням. Има на 

18.04.2016  г.,  на  19.04.2016  г.,  20.04.2016  г.,  26.04.2016  г., 

27.04.2016 г.,  16.05.2016  г.  Но  искането  е  с  входящ  номер  от 

26.09.2016 г. 

Не зная дали ние взехме решение за датата или за това кога 

идва искането. Някои общински комисии правят искания след като 

се съберат повече заседания за съответния месец обаче. За първи път 

виждам и най-вероятно е така, казвате и може би ако действително 

не подлежат на изплащане от ЦИК, да направим проверка. Те не са 
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изплатени, те със сигурност не са изплатени, въпросът е дали има 

друг ред за изплащането им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  да  се 

извърши справка.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не  зная  дали  трябва  да  се  извърши. 

Според мен, не вече, на този етап. Какво ще направим? Кой ще им ги 

изплати? (Уточнения.)

Ще подготвя доклад отново, след като върна обратно всички 

заседания и дежурства, проведени до дата 01.05.2016 г. Благодаря.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Ще направиш нова  справка  от  1  май 

насам.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сега не трябва ли да остане за сведение? 

Какво да гласуваме?

Ще го вкарам на доклад пак с подготвено писмо. Сега Ви го 

докладвам за сведение с оглед, че ми оказахте помощ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата Ивков 

ще внесе вероятно утре или вдругиден този доклад отново.

Заповядайте, господин Ивков, за следващ доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: На 29.09.2016 г.  – това е  оригиналът,  а 

отделно  от  27.09.2016  г.  има  пояснение,  справка  след  проведен 

разговор с господин Желязков по мои указания да дадат справка за 

дежурствата. Искането е на ОИК-Котел за проведено дежурство на 

29.08.2016  г.  на  секретар  и  член.  Приложен  е  протокола  с  лично 

положените  подписи.  Във  връзка  с  преписка  за  полиция  се  е 

наложило  да  отворят  помещение.  Предлагам  да  одобрим 

изплащането.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване със системата за гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

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

Колеги, връщаме един доклад след предварително направена 

справка по т. 1е – Поправка на техническа грешка.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, преди може би 15 минути Ви 

докладвах проект за решение за поправка на наше решение. Както 

тогава  в  доклада  Ви  казах,  аз  бях  сигурен,  че  сме  осъществили 

поправка в решението, в смисъл корекции, за да не бъде допуснат 

този  паразитен  текст  в  него.  Направих  допълнителна  справка  в 

подписаното  от  председателя  и  секретаря  на  ЦИК  решение  и 

установих,  че  подписаното  решение  е  вярно  и  точно,  съобразно 

всички последни корекции,  одобрени от  Централната  избирателна 

комисия. Но този текст на подписаното решение не е публикуван на 

интернет страницата на ЦИК, както и в БТА, а е публикуван вариант 

на решението преди окончателното му одобрение.

В този ред на мисли на мен ми се струва, че не е необходимо 

да  се  извършва  поправка  на  техническа  грешка,  тъй  като 

подписаното  решение  е  вярното  решение  с  коректно  изписания 

текст.

Моето  предложение  е  вместо  да  извършваме  поправка  на 

техническа  грешка  е  да  отстраним  техническата  грешка  на  двете 

интернет страници чрез публикувано на вярното решение, като то 

бъде изпратено с писмо на БТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Допълвам – изпратено и за публикуване на нашата страница в 

този вариант.

Колеги,  възможно е  да  направим тази  поправка.  Знаем,  че 

преди едно решение да бъде подписано, подпечатано и изпратено за 

публикуване и публикувано, можем да извършваме прецизиране.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  постъпилото 

предложение.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

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

Колеги, продължаваме със следващата точка 2а – Промени в 

състав на ОИК.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  проектът  на 

решение е в моята папка с № 3695. 

Докладвам  Ви  постъпило  вх.  № МИ-10-82  от  03.10.2016 г. 

заявление от Димитър Бойчев Петров, областен координатор на ПП 

ГЕРБ  –  Бургас,  който  моли  да  бъде  прекратен  мандатът  на 

председателя  на  ОИК в  община  Сунгурларе,  област  Бургас,  Петя 

Господинова Колева, като в рамките на законовия 7-дневен срок се 

посочи и изпрати документите на новия председател, който ще заеме 

освободената  позиция.  Към  заявлението  е  приложено  в  оригинал 

уведомление  на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК от Петя Колева, 

която уведомява областният координатор на ПП ГЕРБ, че желае да й 

бъде прекратен мандатът като председател на ОИК – Сунгурларе, 

поради лични причини, и прилага препис от удостоверението, което 

сме издали на основание Решение № 1620-МИ/НР от 31.08.2015 г., с 

което е назначен председателят госпожа Петя Колева.

В тази връзка Ви предлагам да освободим като председател 

на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Петя Господинова Колева и да 

анулираме издаденото й удостоверение.

Тъй като в самото заявление от Димитър Петров се съдържа 

заявление,  че  ще  посочат  друго  лице,  питането  ми  е  дали  да 

подготвим  писмо  до  съответната  политическа  сила,  с  което  да 

искаме да ни бъде представена кандидатурата на нов кандидат за 

председател или да изчакаме да бъде посочен такъв. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по отношение на 

проекта на решение? Не виждам коментари.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3710-МИ/НР.

Продължаваме  със  следваща  точка 2б  – Отваряне  на 

запечатани помещения.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е в моя папка, № 

3693. Постъпило е искане до Централната избирателна комисия от 

кмета на община Мъглиж за разрешаване на достъп до запечатаното 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент.  Като  аз 

направих справка. Ние сме разрешили отваряне на това помещение 

за архивиране на изборните книжа от местните избори, които бяха 

заедно  с  президентските.  Проведох  разговор  по  телефона  с 

администрацията и установих, че в това помещение към настоящия 

момент, вече след като са архивирани за местните избори, е останало 

само изборните книжа за президент и вицепрезидент от 2011 г. и те 

молят  да  ги  преместят  в  друго  помещение,  да  ги  съхранят  до 

изтичане на срока им и съответно архивирането им и съответно да 

могат да освободят помещението във връзка с предстоящите избори 

за  президент  и  вицепрезидент,  поради  което  Ви предлагам да  им 

разрешим преместването на тези книжа и съответно съхраняването 

им.

РУМЯНА  СТОЕВА-СИДЕРОВА:  И  да  им  укажем  –  при 

същите условия.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: При същите условия, разбира се – да. 

Още повече че ние вече сме им указали. Отворили са помещението с 

цел  архивиране  на  изборните  книжа  от  произведените  местни 

избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за Вашите 

коментари. Не виждам такива.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3711-ПВР.

Приключихме и с тази точка от дневния ред.

Продължаваме с точка втора – Въпроси и отговори, с която 

започнахме днешното заседание.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  проектът  на  рубриката  е  прехвърлен  в 

днешно заседание „Рубрика НР“. 

Продължаваме  с  Въпрос  № 7.  Последно  по  него  имаше 

разисквания. Ако няма друго по въпрос № 7, да продължим с въпрос 

№ 8.

За въпрос № 7 само припомням, че приехме, че ще допълня 

„издадено  от  органите  на  МВР“  по  т.  1  във  връзка  с 

удостоверението, което се издава,  за да може гласоподавателят да 

гласува, при положение че е изтекъл срокът на валидност на личната 

карта. Тук ще ги преномерирам. 

Следващият  въпрос  №  8:  „Докога  и  как  се  регистрират 

наблюдатели?“. Посочил съм, че регистрацията на наблюдатели е до 

деня на референдума. (Реплика на Румяна Сидерова.)
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Кой  срок?  (Реплика  на  Румяна  Сидерова.)  Добре,  ще 

погледна. Писал съм : „до деня на референдума“. (Реплика на Мария 

Бойкинова.) 

За  наблюдателите  да  посоча  изборната  книга  ли,  колеги? 

(Реплики.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме ли нужда 

от  почивка  в  момента  –  малко  да  се  разведрим,  малко  да  си 

поговорим?!

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Според мен, нямаме нужда, колеги.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тогава да не си говорим, 

колеги.

Продължете, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Удостоверението  е  Приложение  № 

33-ПВР/НР. Мога да добавя тази изборна книга. (Реплики.)

Приложение  № 29-ПВР е  заявлението.  Ако  кажете,  и  това 

заявление мога да посоча, но то е по отношение на срока, в който 

могат да подават, а регистрацията – писал съм „до изборния ден“, 

както си е по закон.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Не,  ние трябва  да  им пишем срок. 

Мога ли да кажа?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  предложение  е  да 

възпроизведем  обяснителния  текст  под  изборната  книга  –  че 

„заявлението  за  регистрация  на  наблюдатели  се  подава  до…“,  а 

самата регистрация трябва да се извърши до изборния ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам да има едно изречение. Мисля, 

че няма да е излишно по отношение на декларациите. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защото е нещо съвсем ново.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ново е и да е ясно, че подават декларации.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, приемаме ли тези 

допълнения?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: докладчикът ги приема. 

Не виждам възражения от залата.

Продължете, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължаваме със следващия въпрос 

№ 9: „Докога и как се регистрират представители?“. Съответно и тук 

по същия начин. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да го пропуснем.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Това принципно решение все още не 

сме го приели.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля да го пропуснем.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Я, пропуснете всичко!

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да не излезе основополагащ за решение.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  От  проекта  за  решение  съм 

възпроизвел текстовете.  След като приемем принципното решение 

ще добавим и за представителите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще допълним, да.

В момента, колеги, правим основната матрица от въпроси и 

отговори. Те, разбира се, ще бъдат допълвани. Този ще бъде един от 

допълнителните. Ако ми делегирате, ще ги редактирам. (Реплики.)

Продължаваме със следващ въпрос.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам с въпрос № 10:  „Как 

мога  да  проверя  дали  името  ми  фигурира  в  списъка  на  лицата, 

подкрепящи  регистрацията  на  партия/коалиция/инициативен 

комитет  –  тук  ще  бъде:  за  участие  в  –  информационно-

разяснителната  кампания  при  произвеждането  на  националния 

референдум  на  6  ноември  2016 г.?“  тази  проверка  я  имаше  в 

рубриката  „Въпроси  и  отговори“  за  избирателите  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент. Тя е същата.

В  тази  връзка,  след  като  приема  тази  рубрика,  имам 

предложение  като  линк  това  да  се  намира  и  в  подрубриката  за 

избирателите, да го има и в референдума, за да може тази рубрика да 

се  прави  на  същото  място.  (Реплика  на  Румен  Цачев.)  Да,  има 
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рубрика  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  и  рубрика  за 

национален  референдум.  Всичко  долу  е  подрубрики.  Така  се 

наименуват. Сега, ако по друг начин,…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  националния 

референдум се нарича „за гласоподавателите“, в изборите се нарича 

„за избирателите“. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Тук ще бъде  за  „гласоподаватели“. 

Гласоподаватели  е  в  референдума,  избиратели  –  за  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент.  Както  си трябва.  (Реплика  на Севинч  

Солакова.)

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължаваме,  колеги,  с въпрос № 

11:  „Кои  гласоподаватели  се  допускат  да  гласуват  в  деня  на 

референдума?“.

Колега Сидерова, помогнете тук.

„Денят  на  референдума“  –  тук  това  е  като  автокорекция. 

Останало е при изписването, ще го махна.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Може  ли  да  предложа  малко 

преструктуриране?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Може.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  гласуване  в  кои  се  допускат  – 

„всеки избирател, включен в списък за гласуване в референдума, се 

допуска  до  гласуване“.  Това  правило.  Защото  знаем,  че  това  са 

проверените и отговарящи на всички условия. А следващите ако е 

изпуснат, тогава са тези обяснения – да има право да гласува, да не 

фигурира в списъка на заличените лица. Съгласен ли си така?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Съгласен съм.

По този начин е в рубриката,  която е за  избиратели,  за  да 

съответства на нея. Затова по този начин.

РУМЯНА СИДЕРОВА: А сега пречи ли?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Не,  не  пречи.  Ако  приемем,  че 

усъвършенстваме нашият отговор, съм съгласен.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: „Всеки избирател, вписан в списъка 

за референдума, се допуска да гласува при наличие“ – няма нужда да 

се обяснява много. Не „избирател“, а „гласоподавател“.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: За „гласоподавател“ е.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласоподавател, който не фигурира, 

не е включен в списъка за гласуване в референдума се допуска…“ – 

и са твоите обяснения, нали, както са си надолу.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре.

По въпрос № 11 има ли друго?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  По  т.  1,  след  като  представи 

документ за самоличност. Избирател, включен в списъка, се допуска 

след като представи документ за самоличност.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Във т. II го има. Разделено е на т. I и 

т. II.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точка  II  обаче  ти  е  предшестваща 

точка. Той иска и там документа. Процедурата е като го видят кой е, 

тогава вече следва – може/не може.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Нали говорим първо за допускането? 

Това беше текстът на ал. 4 – ако не го допуснат, тогава с решение 

секционната избирателна комисия отказва, съответно с решение се 

произнася за това и след като бъде допуснат, му проверяват личната 

карта и така нататък – другата процедура. Ако ще променяме тук 

философията на рубриката, казвайте как да го направим.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  не  видят  кой  е,  няма  как  да 

разберат.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре, направете си предложението, 

да  го  гласуваме  и  както  се  произнесе  комисията,  така  ще  го 

коригирам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, упълномощавам 

госпожа Солакова да води за малко.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точка  1:  „Всеки  гласоподавател, 

включен в списъка, се допуска да гласува, след като представи лична 

карта“. Или само „документ за самоличност“ да напишем, но може 
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би „лична карта(зелен паспорт)“. Толкоз! И след това вече другите. 

„Когато не фигурира в списъка“ – са твоите обяснения. Нали надолу 

си ги развил?

Точка  II  трябва  да  е  общият  случай.  Защото  няма  как  да 

установят самоличността на избирателя, ако не си представи първо 

документа за самоличност и да разберат дали е, или не е в списъка.

Точка II трябва да дойде под т. I като условия – фигурира в 

списъка и какво прави, какво представя. Казал си. Ако не фигурира в 

списъка,  идва  това,  което  е  т.  1,  2,  3  точки.  (Реплика  на  Ивайло 

Ивков.) Няма как комисията да разбере има ли право да гласува, ако 

той  не  си  представи  личната  карта.  А  тук  е  практически.  Както 

искате.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  подложа  на  гласуване 

предложението на колегата Сидерова.

Моля, режим на гласуване.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Гласували 15 членове на ЦИК: за – 8 

(Емануил Христов, Катя Иванова, Камелия Нейкова,…

Тук това гласуване не е отчело правилно, тъй като аз гласувах 

„против“, а е отчело, че съм гласувал „за“. Затова е по-добре или с 

ръка да гласуваме, или трябва да прегласуваме. Тъй като има и други 

колеги, които се присъединиха, а това може да промени и вота.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Отменям гласуването.

Поради  техническа  грешка  при  отразяване  на  вота,  ново 

гласуване.

Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  6 (Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова, Цветозар Томов),  против – 11 (Владимир Пенев, Георги 

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен Цачев, Таня Цанева).

Колеги, предложението не е прието.

Продължаваме нататък, колега Сюлейман.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  По  въпрос  №  11,  ако  няма  други 

предложения и забележки, продължавам нататък.

Въпрос № 12: „Може ли да се гласува в избирателна секция, 

различна  от  секцията  по  постоянния  адрес  на  гласоподавателя?“ 

Виждате отговора. Мислех тук да добавя, но не съм го направил – „в 

избирателна секция, различна от секцията на постоянния адрес на 

гласоподавателя“. Мислех да добавя „същият може да гласува“, но 

съм го оставил това. А вече Вие както прецените за по-правилно, 

съм готов да възприема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа  Цанева  има 

предложение.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Имам предложение по въпрос № 12. Тъй 

като  много  голям процент  от  въпросите  са  именно такива,  които 

получаваме, постоянният ми адрес е еди-си къде, няма да бъда там, 

може ли да  гласувам на  друго  место.  Затова  тук да  отбележим в 

първото  изречение:  „Може  да  се  гласува  само  при  следните 

условия“, за да се знае, че няма други варианти затова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: няма други условия.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Не.  Избирателна  секция,  различна  от 

секцията по постоянния адрес, може да се гласува само при следните 

условия. За да се знае, че няма нужда от повече въпроси.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  –  те  са  идентични 

хипотезите,  но  така  посочените  отговори  се  подразбира,  че  става 

дума за  референдума. По същия начин е и за изборите. Нека да го 

поставим. А от самия въпрос не става ясно дали за референдума или 

е за изборите. На хората не е ясно какво е избирател, какво е… Да 

кажем:  „в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент и  националния 

референдум“.

Надолу отговорите да е обхващащ и двете неща.  

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре, това го добавям.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз лично бих сложил, въпреки че няма да са 

много гласоподавателите и избирателите,  и т. 5 – лицата,  които в 
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изборния ден, деня на  референдума се намират, са служебно заети, 

се намират на работа в лечебните заведения, в домовете. За тях ние 

приехме, спомняте си, да бъде дадена възможност ръководителите 

да  ги  включат  в  списъците  за  гласуване  в  самите  заведения. 

(Уточнения.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прие са предложението 

на господин Цачев.

Продължаваме.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз го приемам, съгласен съм.

Умишлено в т. 4 съм оставил „лица, заети с произвеждането 

на изборите в изборния ден“, тъй като няма да има отделни секции 

за референдума. Затова, ако искате „в изборния ден“, да добавим: „в 

деня на референдума“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Тук умишлено така съм го оставил. 

(Реплика на Румен Цачев.) Да, тъй като секциите са едни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  изпусната  е  голяма  група 

гласоподаватели и избиратели. Това са лицата с увредено зрение и 

затруднения  в  придвижването,  които  могат  да  гласуват  както  в 

специалната секция, така в избрана от тях секция. И Ви предлагам 

тях  да  ги  опишем на  първо  място,  защото  са  преди кандидатите, 

защото  са  избиратели.  „Избирателите  и  гласоподавателите  с 

увредено зрение и затруднения в придвижването, които гласуват в 

специална секция или в избрана от тях секция“. Два са случаите, в 

които могат да гласуват. (Реплика на Таня Цанева.)

Да, точно затова става дума, Таня. Тези лица не се вписват в 

някакви специални списъци, а в изборния ден отиват там, където им 

е удобно и там гласуват. Те си имат друг постоянен адрес, но вместо 

на четвъртия етаж, ще гласува на партера или вместо по своя адрес, 

ще гласува с дъщеря си заедно или сина си, или майка си и баща си, 

които ще ги доведат  до избирателната  секция.  Затова  става дума. 
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(Реплика на Таня Цанева.) Не знам какво мислиш, има две ситуации 

за тези лица, които могат да гласуват извън постоянния си адрес и 

това е привилегия, създадена изрично с Изборния кодекс. Сега ще ти 

кажа и точния текст.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Предлагам  тук  една  промяна,  тоест 

допълнение  –  надявам се,  че  докладчикът  ще приеме в  т.  2:  При 

подадено заявление  за  гласуване по настоящ адрес  –  всичко си е 

добре описано, но да напишем – най-късно до кога. Защото това е 

част от необходимата информация. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Има го.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Член 10.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имаш го отдолу, добре.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Има го.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Важното е да го има.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да, да.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, струва ми се, че 

предложенията,  постъпили  дотук,  бяха  приети.  Единствено  видях 

несъгласие  по  отношение  на  началото  на  т.  12,  а  именно  „да  се 

гласува  само  при  следните  условия“.  Колеги,  по  този  въпрос? 

(Реплики.)

Колеги, оттегля се това предложение.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам с въпрос № 13. Във в 

връзка с него има препратка.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма въпрос № 13.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отива  се  направо  на 

въпрос 14.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Ще  го  преномерираме.  При  мен 

има № 13. (Уточнения по номерацията.)

Ако влезете  в  папката  за  днешно заседание.  Въпрос  № 13. 

Това  е  препратка  от  въпрос  № 12  по т.  3,  която  вече  става  т.  4: 

„Може ли ученици и студенти, навършили 18 години, да гласуват на 
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националния референдум на 6 ноември 2016 г. в населеното място, в 

което  учат,  ако  то  е  различно  от  постоянния  им  адрес?“.  После 

посочваме как. (Реплики.)

Има  ли  по  въпрос  №  13  някакви  обструкции,  някакви 

предложения? Ако няма, въпрос № 14.

Въпрос  №  14:  „Могат  ли  членовете  на  секционните 

избирателни комисии и ангажираните с охраната й лица в изборния 

ден…“ или тук посочвам в „деня на референдума“. 

Тук го  обмислете  как  ще  бъде  по-прецизно,  тъй  като  тези 

хора са членове на секционни избирателни комисии, евентуално и 

хората, които охраняват  секционната избирателна комисия, в която 

са заети с произвеждането на националния референдум и изборите.

Въпрос № 15: „Какви са Вашите права в деня на националния 

референдум?“. 

Колеги, ако няма въпроси, продължавам с въпрос № 16.

Въпрос № 16: „Кога се допуска гласуване с придружител на 

гласоподаватели с трайни увреждания на националния референдум 

на 6 ноември 2016 г.?“ 

Посочил съм кога и съм посочил също така кой не може да 

бъде придружител.

Има ли предложения по отговора на въпрос № 16? Няма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отиваме  на 

въпрос № 17.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Въпрос № 17: „Кои лица присъстват 

при  отварянето  на  кутиите  за  гласуване  и  установяването  на 

резултатите от гласуването в секцията?“ 

Дали да бъде избирателна кутия – това да помислим. Според 

мен „кутията за гласуване“ е по-коректният изказ.

Тъй като  няма  застъпници  на  референдума,  тях  не  съм  ги 

посочил. Но избирателната комисия ще бъде една. Дали да посочим 

тук регистрираните застъпници? Аз не съм ги посочил тук. Именно, 

защото са за  изборите,  но секцията е една и съща. Въпросът е за 

застъпниците. (Реплики.)
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вписваме  всички  възможности, 

защото и едните и другите могат да присъстват, тъй като са в една 

секция.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Някои да не ги подведем, посочвайки 

застъпници  за  референдума,  да  не  искат  пък  да  са  застъпници. 

Затова  ги  махнах.  (Реплики  на  Ивилина  Алексиева  и  на  Румяна 

Сидерова.)

Добре,  посочвам  „застъпници“.  (Реплика  на  Румяна 

Сидерова.)  Затова  в  този  вид  съм  подготвил  проекта.  Значи,  тук 

„застъпници“ няма да посочвам. Те са посочени. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Макар че така както ги разделяме на 

две рубрики, може да доведе до такива опасности.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Няма да има такива опасности. Ако 

имат  проблеми,  да  се  обърнат  към  нас,  ще  уточним.  Ще  има 

указания.  В  указанията  по-подробно  ще  опишем  тези  хипотези. 

(Реплики на Ивайло Ивков.) Добре, остава така.

Остана  въпрос  №  18:  „Как  да  проверя  в  кой  избирателен 

списък  е  името  ми  и  къде  мога  да  гласувам?“  В  подрубриката 

„гласоподавател“ я има тази проверка. Добре е да го има и в нашата 

рубрика, като „въпрос и отговор“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  някакви 

последни предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложените и изменени в хода 

на дискусията „Въпроси и отговори“ за рубриката за  националния 

референдум.

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

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.
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Продължаваме  със  следваща  точка  трета  –  Доклади  по 

писма.

Първа е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо, 

получено  по  електронната  поща,  към  № ЕП-03-1  от  28.09.2016 г. 

Това е писмо във връзка с организирането на втората среща на Ad 

hoc-комисията за електронното гласуване. Възложила съм за превод. 

След това ще върна доклада отново.

Колеги,  тъй като има писма с  поставени въпроси,  касаещи 

гласуването и упражняване правото на глас извън страната, както и 

някои от тях са и на колеги, Ви предлагам в утрешното заседание по 

председателска  преценка  да  гласуваме  отговорите,  които  са 

предложени  от  нас.  Имаме  и  протоколно  решение  за  рубрика 

„Въпроси и отговори“ за гласуването извън страната с оглед да се 

насложат отговорите и въпросите в тази група.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.

Продължаваме със следващ докладчик господин Сюлейман, 

след това – госпожа Сидерова.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ПВР-22-16 от 

19.09.2016  г.  Има  предистория  това  писмо.  Това  е  писмото  от 

Александра,  получено  по  електронната  поща,  на  което  ние  преди 

това бяхме отговорили във връзка с питането дали може да гласува 

на място, различно от постоянния адрес. Ние отговорихме всичките 

хипотези,  които  вече  сме  одобрили  в  нашата  рубрика  „Въпрос  и 

отговори за изборите за  президент и вицепрезидент“, след което тя 

отива в район „красна поляна“, където й е настоящия адрес. Тогава й 

отказват да подаде такова заявление под предлог, че тази процедура 

при тях не е стартирала.

Във връзка с това направих проверка по този случай и съм 

подготвил  проект  на  отговор,  който  е  в  моя  папка  за  днешното 

заседание.  Проектът  на  отговора  е  №  8014.  Разговарял  съм  с 
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Любомир  Борисов  –  главен  секретар  на  район  „Красна  поляна“, 

Столична  община,  който  ме  увери,  че  заявление  – 

Приложение № 14-ПВР/НР  от  изборните  книжа  за  гласуване  в 

секцията по настоящ адрес се приемат съгласно установения ред. 

Също така той ме увери, че има определени длъжностни лица 

в общинската администрация, които ангажирани с произвеждането 

на изборите и референдума на 6 ноември 2016 г., като в проекта на 

отговор  съм  посочил  и  техните  телефони,  за  да  може  съответно 

Александра  да  им се  обади  и  освен това  заявление,  съответно  да 

подаде своето заявление и ако има и други въпроси, да се изяснят и 

тези въпроси. Предлагам този проект на отговор.

Колеги, ако можем да гласуваме и да одобрим писмото. Да 

гласуваме ,колеги.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласуваме, колеги.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В процес на гласуване ли сме.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 

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

Иванка  Грозева,   Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

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

Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам със следващото писмо, 

което  ще  Ви  докладвам  за  сведение  –  вх.  №  МИ-06-543  от 

14.09.2016 г. Това е писмо от кмета на община Рудозем.

Писмото е в изпълнение на т. 31 от наше Решение № 2662. С 

Решение № 3353-МИ от 10.08.2016 г. ние разрешихме отварянето на 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 

местните избори 2011 г. за предаването им на Държавен архив. В 

тази  връзка  към  писмото  са  приложени  и  писмото  от  Държавен 

архив, акт за унищожаване на ценни документи с изтекъл срок за 

съхранение,  както  и  заповедта  на  кмета,  с  която  е  определена 
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комисията по чл.  445,  ал.  7  и протокол за извършените действия. 

Това беше за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ли  бяха  Вашите 

доклади?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докладвам Ви в 

момента  за  сведение  причината,  поради  която  излязох  от  залата, 

след  което  ще  върна  въпроса  обратно,  за  да  определим 

представители.

Току-що проведох телефонен разговор с господин Сарафов. 

Господин Сарафов ме уведоми, както и по-рано бяхме уведомени, 

въз основа на заповед на ръководителите на съответните ведомства, 

че  отново е  формирано Междуинституционалното звено по повод 

изборите. Неговото първо заседание ще бъде в 15,00 ч. В тази връзка 

Централната избирателна комисия е поканена да участва със свои 

представители утре на това първо заседание, на което, както винаги 

досега,  се  уточняват  междуинституционалната  комуникация, 

взаимоотношения и други такива въпроси.

Колеги, към настоящия момент за сведение. След това ще Ви 

моля за Вашите предложения кого да определим.

Следващ  докладчик  по  точка –  Доклади  по  писма,  е 

госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Докладвам Ви заповед на кмета  на 

Столична  община  №  СОА-16-РД-09-12-20  от  30.09.2016  г., 

пристигнала  при  нас,  вх.  №  ЧМИ-07-3  от  03.10.2016  г.,  с  която 

кметът на Столична община е определил номерата на секциите за 

произвеждане  на  частичните  избори за  кмет на  район „Младост“. 

Техните адреси и обхватът на секциите е едно приложение, както и 

местата,  в които ще се намират тези секции – адресите по-точно. 

Това е за сведение.
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Докладвам  Ви  заповед  №  СОА-16-РД-09-12-07  от  26.09-

2016 г.  на  кмета  на  Столична  община,  вх.  №  НР-06-1  от 

30.09.2016 г.,  с  която ни беше уведомил за  извършени промени в 

негова заповед. Нека да не чета първите индекси, те са едни и същи, 

но номерът на заповедта реално е № 1117 от 19.08.2016 г. Има едно 

изменение, в което пише вместо само „национален референдум“ и 

„частични избори за кмет на район „Младост“. 

Аз  Ви  предлагам  да  помолим  да  помолим  кмета  да  ни 

изпрати заповед № 1117, за да разберем точно за какво става въпрос. 

Най-вероятно  е  само  за  да  си  попълним  информацията.  Такава 

заповед с номер 1117 не е влизала при нас. Има го в мрежата.

Писмото е: „Моля, изпратете ни заповед № 1117“. Писмото е 

до кмета, изпратено е без придружително писмо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-

Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),   против – 1  (Емануил 

Христов).

Приема се.

За сведение – пристигнало е по имейла писмо, в № ПВР-23-

14 от 29.09.2016 г., от директора на ПРО ЕАД – клон Павел баня, 

което е адресирано до  Централната избирателна комисия, копие до 

РИК, копие до кмета на община Павел баня. С него ни уведомяват, 

че в хотела – по санаториално лечение по всяка вероятност – е имало 

програма,  която  приключва  на  3  октомври  2016  г.,  поради  което 

молят там да не се образува секция. 

Предлагам  да  я  изпратим  по  компетентност  на  кмета  на 

общината, копие до РИК, тъй като е извън нашите правомощия. Те 
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са тези, които трябва да проследят отварянето или неотварянето на 

тази секция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам още две. Едното е за сведение 

– до ЦИК, до председателя на Народното събрание, като е цитиран 

входящ номер,  до  министър-председателя  на  Република България, 

също е цитиран входящ номер от 2015 г.,  до председателя на ЕК, 

сигурно  „Европейската  комисия“,  отдел  А-1  –  „Политика  и 

правосъдие“,  заявление  от  гражданин,  с  което  ни  уведомява  за 

извършени „пладнешки грабеж“ за определена сума. Информацията, 

която се подава вътре, е относно бюджетни излишъци. Очевидно не 

е от нашия предмет, даже предпочитам да не го чета на микрофон. 

„Както  на  предишните  избори,  заявих  да  ми  бъдат  възстановени 

умишлено нанесените вреди, така и за настоящите избори заявявам 

същото“ – до нас.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Нека  Европейската  комисия  да  се 

произнесе.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е в нашата компетентност, затова 

че му били присъдени средства, не са му възстановени или че трябва 

да му се възстановят,  че той мисли, че са му откраднати. Така че 

това не е нещо, което е от нашата компетенция. За сведение.

Колеги,  писмо от  председателя  на  РИК-Благоевград  е  най-

вероятно, не е Петрич, но той дори не е написал коя РИК е, но е 
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свързано  писмото  с  назначаване  съставите  на  секционните 

избирателни комисии. Подадено е по имейла и е свързано с т. 25 от 

наше  Решение  №  3524,  в  което  сме  казали,  че  секционните 

избирателни  комисии  се  назначават  по  населени  места. 

Председателят на РИК не знам защо ни пише нас – трябва ли да 

пише 45 решения за, примерно, за Петрич. Дал е пример с община 

Петрич.  Очевидно и нашето изискване да бъде по населени места 

структурирани секционните избирателни комисии е свързано с това 

за равномерното разпределяне на членовете на различните партии по 

териториите на общините, а не че трябва да се напишат толкова броя 

решения, колкото са населените места. В едно решение могат да се 

описват  наименованието  на  населено  място,  секциите, 

разпределението и назначението на хората в тях. Ако прецените, да 

му отговаря по този начин, макар че не е подписано. (Реплики.) Само 

от председателя и не е подписано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предлагам  да 

остане за сведение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ще  отговаря  по  телефона  на 

колегата, както в РИК-26 разговаряхме и в оперативен порядък на 

място на обучението, което бяхме с колегата Грозева, установихме 

въпросите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  По  въпроса  да  се  използва  случая  да  се 

научат от чие име и по какъв начин се подават писмата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И това да кажа, нали? 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, наистина, колеги, да 

не  допускаме  –  вече  успяхме  в  една  голяма  част  с  ОИК,  да  не 

допускаме  и  от  РИК  кореспонденцията  да  не  бъде  оформена  по 

начина, по който следва да бъде оформена.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  сега,  колеги,  да  се  върнем  към 

район „Младост“ и разположението на секциите за  всички видове 

избори и за референдума.
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Знаете, че в края на заседанието на 30.09.2016 г. получихме 

писмо, подписано от госпожа Фандъкова,  с подробно описание на 

разположението на помещенията в училищата в район „Младост“. 

Има и снимков материал. С госпожа Грозева разговаряхме с госпожа 

Полина Витанова – председателя на Столична ОИК, и стигнахме до 

следното предложение. В петък ще изтекат сроковете им, които при 

тях  текат  за  регистрации,  и  от  понеделник  или  вторник,  другата 

седмица, в обедно време – ние ще уточним точно на коя дата, заедно 

с представители на Столична община и на районната администрация 

ние, които отговаряме за София, които желаят, разбира се, да отидем 

и да погледнем на място, защото все пак снимковият материал ни 

показва  и  някои  неща,  които  са  по-различни  от  досегашното 

оформяне на секции и да си довършим работата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  госпожо  Сидерова,  с 

оглед вашия доклад и във връзка  с  правомощията на общинската 

избирателна  комисия,  включително  и  на  районната  избирателна 

комисия, аз бих предложила основни водещи фигури на тази среща 

да  бъдат,  разбира  се,  онези  органи,  които  носят  отговорност  и 

упражняват  контрол,  а  представителите  на  ЦИК,  които  ние  ще 

определим, да отидат за запознаване с оглед евентуални проблеми, 

които биха могли да възникнат.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Допълнително  ще  Ви  докладвам 

датата и часа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  следващ 

докладчик е господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Писма, свързани регистрацията на нашата 

обществена поръчка, относно машинното гласуване. Това са № 06-

35 от 30.09.2016 г. в Агенцията за обществените поръчки, съответно 

още едно потвърждение от там № 06-35 от 03.10.2016 г. С предмет е 

описан, а включително е  за онзи Европейски вестник, за който Ви 

говорих, където трябвало да се качи и от там имаме потвърждение, 

че вече са налице на въпросния електронен Европейски вестник. С 

№ 06-34 от 30.09.2016 г. имаме потвърждение. Засега процесът тече.
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Освен  това  Ви  докладвам  още  едно  писмо  за  сведение  от 

кмета  на  община  Кубрат,  в  който  ни  прилага  документи,  в 

изпълнение на наше решение за отваряне на помещение, протокол за 

отваряне  на  помещение,  заповед,  съответният  протокол  от 

съответната комисия. За сведение.

Освен това имам и две решения за регистрация. Не знам, сега 

ли да Ви ги кажа, или да изчакам?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Е, как ще изчакаш?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Кандидатска  листа  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев – това е приоритетна точка. Колеги, които са готови.

Заповядайте с доклада.

По точка първа –  Регистрация на кандидатски листи в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа трябва да е качено 

в моя папка – два проекта за решение за регистрация.

Проектът  е  №  3697,  съответно  3698.  Два  проекта  по 

стандартния ни вариант.

Първият проект Ви докладвам. Текстът е пред Вас – относно 

регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на 

републиката, издигнати от инициативен комитет, представляван от 

Валентин Асенов Николов.

Постъпили  са  необходимите  документи,  съответно 

декларациите за предлаганите кандидати, а именно за регистрация 

на кандидат за президент Диана Гервасова Димитрова и кандидат за 

вицепрезидент Габриел Георгиев Герасимов. Получен е протоколът 

от ГД „ГРАО“.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не си го описал.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Няма ли го?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Оттеглям.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще го добавиш.

И другото ли е за инициативен комитет? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Същото е.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ще го добавиш. Ще ги приемем сега. 

Може да ги приемем.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, хубаво.

Става  въпрос,  че  е  приет  протокол,  съответно  е  дошъл  от 

03.10.2016  г.  за  извършена  проверка  от  данните  от  списък  с 

избиратели,  подкрепящи  регистрацията  на  независимия  кандидат 

Диана  Гервасова  Димитрова  и  Габриел  Георгиев  Герасимов  за 

наличие на необходимия общ брой установени коректни записи – 

3456, съответно подписани от главния директор на ГД „ГРАО“.

Предлагам  Ви  с  добавката  за  този  протокол,  за  който  Ви 

казах – за извършена справка от ГД „ГРАО“, на основание чл. 57, ал. 

1,  т.  12  във  връзка  с  чл.  318,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  да 

регистрираме  за  кандидат  за  президент  на  републиката  Диана 

Гервасова  Димитрова,  със  съответното  ЕГН и  адрес,  и  съответно 

кандидат за вицепрезидент Габриел Георгиев Герасимов. 

Тук явно се обучаваме, както и да е.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И другото какво е? (Реплика на Ивайло 

Ивков.) Да, точно това ще добави. (Уточнения.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по този проект на 

решение? 

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3712-ПВР.

Продължете, колега Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще докладвам проекта за регистриране на 

кандидатска  листа  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката, 

издигната от инициативен комитет, представляван от Иван Иванов 

Стамболиев.

Постъпило  е  това  предложение  от  представляващия  този 

инициативен  комитет  Иван  Иванов  Стамболиев  за  предлагане  на 

независим  кандидат  за  президент  Йорданка  Радиева  Колева,  със 

съответното ЕГН и постоянен адрес,  и кандидат за вицепрезидент 

Веселин Димитров Христов, със съответния постоянен адрес и ЕГН. 

Съответно  са  приложени  декларациите  по  чл.  318  и  от  двамата 

кандидати.  Съответно  е  пристигнал  протокол  03.102016  г.  от  ГД 

„ГРАО“, с който са установени коректни 3333 записа, поради което 

Ви предлагам, уважаеми колеги, на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във 

връзка  с  чл.  318,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  да  регистрираме  за 

кандидат за президент на републиката Йорданка Радиева Колева  и 

кандидат  за  вицепрезидент  Веселин  Димитров  Христов,  със 

съответното  ЕГН  и  постоянен  адрес,  като  съответно  решението 

подлежи  на  обжалване  пред  Върховния  административен  съд. 

Съответно  протоколът  ще  бъде  добавен  в  частта,  където  му  е 

мястото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3713-ПВР.

Колеги,  давам думата  на  господин Томов в  точка трета – 

Доклади по писма.
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  Ви  докладвах  в  „Разяснителна 

кампания“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Солакова за Вашите доклади.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,   днес  Ви 

докладвам за сведение писмо от Печатницата, което сме получили 

във  връзка  с  изпратения  проект  на  наше  решение,  одобрен  с 

протоколно  решение  на  ЦИК,  за  извършване  на  контрол  при 

отпечатването  на  бюлетините,  съгласно  чл.  209,  ал.  1.  Писмото  е 

вх. № ПВР-00-77 от 30.09.2016 г. Моля да се запознаете с писмото. 

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  днешна  дата  за  заседание  е 

публикувано и самото проекторешение, за да може да влезе в кратък 

срок в заседание в дневния ред и да се приеме.

Отново  напомням  за  мострите,  които  получихме  на 

бюлетините, за да можете да се запознаете след изтичане на срока и 

уточняване на броя на кандидатските листи да приемем и решение 

при необходимост за изменение в техническите характеристики.

Докладвам и напомням, че във вътрешната папка със заглавие 

„Покани“ се публикуват поканите за семинари.

Моля  да  обърнете  внимание  на  други  две  проектописма, 

които да изпратим до общинските избирателни комисии във връзка с 

насрочените частични избори на 6 ноември 2016 г. – до Столична 

община, до ОИК-Шумен и до ОИК-Девин, до кметовете на общини с 

копие до общинските избирателни комисии да обърнем внимание на 

задължението  им  във  връзка  с  отпечатването  на  предварителните 

избирателни списъци, както и задължението за отпечатване на Част 

втора на списъците,  да изпратим писмо и формално да изпълним, 

макар  че  ние  неформално  изпълнихме  това  свое  задължение  и 

уведомихме  общинските  администрации  да  се  свържат  с 

Печатницата  на  БНБ.  В  това  писмо,  както  традиционно,  ние 

посочваме контактите и имената на лицата от Печатницата на БНБ, с 

които кметовете на общини да се свържат, за да получат оферта за 

сключване на договор за отпечатване на бюлетините.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, по тези два проекта на писма? Не виждам коментари. 

Подлагам ги на гласуване анблок.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

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

против – няма.

Приемат се.

Колеги,  преминаваме  към  последните  два  въпроса  за 

уточняваме  –  по  отношение  на  предстоящата  утре  среща  на 

Междуведомственото  звено,  състоящо  се  от  представители  на 

Върховна касационна прокуратура, МВР и ДАНС и с оглед поканата 

към ЦИК предлагам да упълномощим госпожа Йорданка Ганчева и 

госпожа Росица Матева да ни представляват  на тази първа среща 

така, както ни представляваха и на предходните избори.

Колеги, има ли други предложения? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

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

против – няма.

Колеги, моля да ме упълномощите, тъй като не съм успяла да 

получа съгласието  на  госпожа Ганчева,  ако се окаже в  обективна 

невъзможност да представлява ЦИК утре, в оперативен порядък да 

решим този въпрос. Благодаря.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  пропуснах  една  докладна 

записка във връзка с наше протоколно решение, с което възложихме 
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на  администрацията  да  изиска,  след  предварително  проучване  от 

тяхна  страна  на  оферти  за  закупуване  на  настолни  компютри, 

монитори, лаптопи, операционна система „Windows 10“, принтери и 

мултифункционални  устройства.  В  тази  връзка  имаме  докладна 

записка към вх. № ЦИК-09-75 от 03.10.2016 г. господин Желязков – 

за директор, ни поднася докладна записка въз основа на получените 

оферти.  В  табличен  вид  те  са  представени  на  вниманието  на 

Централната  избирателна  комисия.  Най-вероятно  е  в  папката  на 

01.10.2016 г. 

Моля  за  протоколно  решение,  с  което  да  възложим  на 

администрацията да се закупи необходимата техника, за която сме 

получили оферти при най-изгодни условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

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

против – няма.

Колеги, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам,  крайно  време  е  да 

направим  събиране  във  връзка  с  принципните  решения  за 

представителите и за дописване в избирателните списъци в изборния 

ден, за да ги обсъдим и после да можем по-бързичко да приемем 

решенията в залата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека утре да се 

свика работната група.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Наистина утре да направим едно сериозно 

събиране. Има ги на всички в пощенските Ви кутии, има ги и във 

вътрешната мрежа, и то не от вчера.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  утре 

работна група „Принципни решения“. Кога?

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Господин  Цачев  ме  изпревари. 

Имаше от 10,00 ч. нещо, нали?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  10,00  ч. 

информационни и комуникационни технологии и конкурс.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, то е конкурс.

В 10,30 ч.  –  работно заседание.  Трябва наистина да  видим 

тези  решения,  защото  е  редно  методическите  указания  да  бъдат 

изготвени  в  нормален  срок,  а  не  както  закъсняхме  с  частичните 

избори. И двете предложени решения от колегата Цачев ще са част 

от методическите указания. Едното може да е като текстове, другото 

като номер на решение, но те са необходими.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, уточнете 

утре това в 10,30 ч. тази група.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз свиквам работна група. За друго 

не отговарям.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това 

закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание утре, 4 октомври 2016 г., от 

16,30 ч.

(Закрито в 15,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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