
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 415

На 12 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I. Избори за президент и вицепрезидент на Републиката 

1.  Доклади  относно  организацията  на  изборите  извън 

страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Доклад относно машинното гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклад относно машинното преброяване.

Докладва: Цветозар Томов

4. Доклади по медийни пакети.

Докладват:  Таня Цанева,

4а. Доклад по медийни тарифи.

Докладва: Росица Матева

II. Други.

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Георги Баханов, Румен Цачев,

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева

6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладват: Владимир Пенев

Мария Бойкинова
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7. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Мария Бойкинова, Георги Баханов

8. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, 

Камелия Нейкова, Румен Цачев,  

Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  

Емануил  Христов,  Йорданка 

Ганчева,  Георги  Баханов,  

Владимир  Пенев,  Мария 

Бойкинова

9. Доклад относно назначаване на ИКТ.

Докладва:  Владимир Пенев

9а.  Одобряване  на  договор  с  фирмата,  която  подпомага 

дейността на Централната избирателна комисия при осъществяване 

на разяснителната кампания. 

Докладва: Владимир Пенев

10. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Ивайло Ивков и Владимир Пенев,

Георги Баханов

11. Доклад относно регистрирани кандидати за кмет на район 

„Младост“

Докладва: Камелия Нейкова

12. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейманов, 

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева  и  Румяна  Стоева-

Сидерова.
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Заседанието  бе  открито  в  14,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 14 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  12 октомври 2016 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

I. Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и 

национален референдум.

1. Доклад относно организацията на изборите извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Доклад относно машинното гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклад относно машинното преброяване.

Докладва: Цветозар Томов

4. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева

II. Други.

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват:  Георги Баханов, Румен Цачев,

Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева

6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладват: Владимир Пенев

7. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Мария Бойкинова

Георги Баханов

8. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч Солакова, 

Камелия Нейкова, Румен Цачев,  

Ивайло  Ивков,  Росица  Матева,  
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Емануил  Христов,  Йорданка 

Ганчева,  Георги  Баханов,  

Владимир Пенев  

9.  Доклад относно назначаване на ИКТ.

Докладва:  Владимир Пенев

10. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Ивайло Ивков и Владимир Пенев

11. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения дневен ред?

Заповядайте, господин Баханов. Вие бяхте пръв.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате,  госпожо председател, да 

ме включите в т. 10. Доклади по постановления на прокуратури.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   господин 

Баханов.

Заповядайте, госпожо Матева, Вие бяхте втора.

РОСИЦА  МАТЕВА:   Госпожо  председател,  по  Ваша 

преценка  дали да  е  отделна  точка  или в  някоя  от  другите,  да  ме 

включите с доклад за обявяване на тарифите на медиите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може би в точката при 

докладите  по  медийни  пакети.  Там  Ви  включвам  като  първи 

докладчик  във  връзка  с  тарифите  и  след  това  ще  продължи  с 

медиите.

Госпожа  Бойкинова  беше  на  ред.  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точката за 

изплащане на възнаграждения и в точката Доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в отделна точка „Доклад относно регистрирани кандидати 

за кмет на район „Младост“,  в точката Доклади по дела,  жалби и 
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сигнали,  както  и  да  включите  колегата  Матева  в  точката  за 

изплащане на възнаграждения на ОИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само минута,   госпожо 

Нейкова, за да отразя. Отразявам и  госпожа Матева.

Колеги, има ли други предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Дневният ред  се приема.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

позволете  ми  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъстват   госпожа Мусорлиева  и   госпожа Сидерова.   Господин 

Ивков ме информира, че ще закъснее.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Доклади  относно  организацията  на  изборите  извън 

страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще се опитам да бъда кратка, 

въпреки  огромната  поща,  която  ми  е  разпределила   госпожа 

Алексиева.

Първо, днес се проведе среща на работна група 1.10, на която 

присъствахме  аз,   госпожа  Нейкова,  която  не  е  част  от  групата, 

господин  Александър  Андреев,   госпожа  Иванка  Грозева,  която 

също не е от групата, и  господин Сюлейман. Тоест, няколко човека.
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Предвид  възникващите  въпроси,  свързани  с  предстоящото 

взимане на  решението съгласно  чл.  12 от  Изборния кодекс и  във 

връзка  с  пристигнали  грами  с  наши  входящи  номера,  които  са 

докладвани  от  мен  и  от  колегата  Андреев  с  №  ПВР-04-01-63  от 

11.10.2016  г.,  а  именно  това  е  становище  на  посолството  на 

Република  България  в  Лондон  във  връзка  с  изтичащия  срок  за 

подаване на заявление и предстоящо определяне от ЦИК на местата 

и  броя  на  избирателните  секции  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  и   национален  референдум  на  територията  на 

Обединеното  кралство,  както  и  писмо  от  Министерството  на 

външните  работи  с  вх.  №  към  ПВР-04-01-34  от  10.10.2016  г., 

получено и по електронна поща на 07.10.2016 г. и приложена грама 

относно  образуване на избирателни секции за изборите за президент 

и вицепрезидент на Република България и  национален референдум 

на територията на Обединеното кралство, работната група днес се 

обедини около проекта на писмо, който е разположен в папка във 

вътрешната  мрежа  и  е  адресиран  до   господин Василий Такев,  а 

именно във връзка с тези грами и предстоящото взимане на решение 

да поискаме незабавно информация от Министерството на външните 

работи  за  следното:  информация  за  актуалната  численост  и 

разпределение  но  българската  общност  във  Великобритания, 

отдалечеността едно от друго на местата за гласуване, за които са 

подадени  повече  от  60  заявления,  както  и  дали  са  постъпили 

предложения  от  организациите  на  българските  граждани  в 

съответното  място  за  местоположението  на  избирателните  секции 

извън  страната  до  ръководителите  на  дипломатическите  и 

консулските представителства. Тоест, съгласно чл. 13 от Изборния 

кодекс.

Предвид на това ви предлагам да гласуваме предложението за 

писмо, което ви докладвах.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, време за запознаване. 

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

вх. № ПВР-00-125  от  12.10.2016  г.,  което  е  от  омбудсмана  на 

Република България, току що ми беше разпределено на доклад.

То обективира позиция на омбудсмана на Република България 

и  е  до  Централната  избирателна  комисия,  адресирано  до 

председателя и нейните членове, като омбудсманът се обръща към 

нас  във  връзка  с  три  казуса  от  дейността  на  ЦИК,  които  засягат 

основните  права  на  българските  граждани,  политическия 

плурализъм и медийната свобода.

Колеги, аз предлагам да не ви изчитам изцяло писмото, да се 

запознаете. На мен ми е резолирано за първи казус и ще ви го върна 

на доклад.

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР- 00-122 от 12.10.2016 г. Това 

е  писмо,  получено  по  електронната  поща  и  е  на  вниманието  на 

Централната  избирателна  комисия  и  на  мое  внимание.  То  е  от 

господин Горанов, като аз ви докладвах в предходно заседание – с 

оглед улеснение и обобщаване на информацията, която ще бъде база 

и възпроизведена в решението, което трябва да приемем в срок до 
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15.10.2016 г. – знаете, че съгласно чл. 12 от Изборния кодекс – със 

съдействието на "Информационно обслужване" АД сме разработили 

един  файл,  където  да  бъде  нанесена  информацията.   Господин 

Горанов  ни  е  изпратил  обобщена  справка  за  броя  на  подадените 

заявления  за  гласуване  извън  страната  към  24,00  часа  българско 

време на 11.10.2016 г., като справката включва сумата на подадените 

електронни заявления и получените данни от заявленията на хартия, 

подадени  чрез  ДКП-тата.  Към  момента  все  още  се  получава 

информация,  която всъщност  са  заявленията,  които се  подават  на 

хартия в ДКП-тата. 

При  осъществен  от  мен  контакт  с  Министерството  на 

външните  работи  все  още  се  очакват  и  ще  пристигат  заявления. 

Знаете, ние ги препращаме на "Информационно обслужване" АД за 

проверка на лицата, които са подали заявления. Тоест, макар и да е 

приключил  срокът,  макар  и  вече  да  не  е  активна  системата  за 

подаване  на  заявления  чрез  нашата  интернет-страница,  все  още 

продължават да постъпват и това е нормално, защото става въпрос за 

цял свят, да постъпват заявленията, които са постъпили в ДКП-тата, 

и  се  изпращат  веднага  от  нас  за  проверка  от  "Информационно 

обслужване" АД. 

Колеги, докладвам ви към вх. № ПВР-04-01-51 от 12.10.2016 г. 

предложение  от  посолството  в  Камбера  относно  допълнително 

предложение от посолството в Камбера за откриване на избирателна 

секция в гр. Бризбейн, Австралия.

Има  предложение,  което  е  към  вх.  №  ПВР-04-01-67  от 

12.10.2016  г.  и  е  от  Генералното  консулство  в  Лос  Анжелис  и  е 

относно образуване на избирателни секции за изборите за президент 

и вицепрезидент на Републиката извън ДКП-тата. 

Има предложение към вх.  № ПВР-04-01-70 от 12.10.2016 г., 

което е посолството във Вашингтон и е предложение за откриване на 
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избирателни секции извън ДКП-тата на територията  на консулски 

окръг  Вашингтон.  Има  предложение  към  вх.  № ПВР-04-01-74  от 

12.10.2016  г.  от  Генералното  консулство  в  Чикаго  и  е  относно 

предложение за откриване на избирателни секции извън ДКП-тата 

на  територията  на  консулски  окръг  Чикаго.  Има  предложение  от 

Дамаск към ПВР-04-01-75 от 12.10.2016 г. и е относно откриване на 

СИК извън сградата на ДКП-то в Дамаск. Има предложение към вх. 

№  ПВР-04-01-71  от  12.10.2016  г.,  което  е  от  Ню  Йорк  относно 

образуване  на  избирателни  секции  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  и  националния  референдум  извън 

ДКП-тата. Има предложение към вх. № ПВР-04-01-69 от 12.10.2016 

г.,  което  е  относно  предложение  за  образуване  на  избирателни 

секции  в  местата  извън  ДКП-тата  от  посолството  в  Хавана.  Има 

предложение  към  вх.  №  ПВР-04-01-77  от  12.10.2016  г.,  което  е 

относно образуване на избирателни секции за предстоящите избори 

и  за  националния референдум извън  ДКП-тата  от  посолството  на 

Република България в Астана. Има предложение с вх. № ПВР-04-01-

76 от 12.10.2016 г., което е от посолството на Република България в 

Армения, Ереван, окончателно определени СИК извън територията 

на посолството на Република България в Ереван.

Колеги, предлагам тези предложения, които докладвах, да са 

съгласно вчерашно протоколно решение, а именно за обобщаване от 

администрацията  и  нанасяне  в  таблицата,  в  която  се  обобщава 

информацията по държави и по места, брой подадени заявления да 

има  срещу  съответното  място  и  отбелязване  дали  има  или  няма, 

съответно постъпило ли е предложение от съответното ДКП.

Продължавам със същите си доклади.

Към  ПВР-04-01-66  от  12.10.2016  г.  има  предложение  от 

мисията ни в Тунис. Тунис не предлага откриване на секция извън 

посолството.
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Към вх.  № ПВР-04-01-51 от 12-10-.2016 г.  от посолството в 

Канбера  относно  предложението  на  посолството  в  Кабмера  за 

откриване  на  избирателни секции на  територията  на  Австралия  и 

Нова  Зеландия.  Предложение  ПВР-04-01-68  от  12.10.2016  г.  от 

посолството ни в Буенос Айрес, Аржентина. Има предложение с вх. 

№  ПВР-04-01-69  от  12.10.2016  г.,  което  е  от  посолството  ни  в 

Хавана.  Има предложение с  вх.  № ПВР-04-01-70 от 12.10.2016 г., 

което е от посолството във Вашингтон, предложение за откриване на 

секции  извън  ДКП-тата  и  на  територията  на  Вашингтон.  Има 

предложение  с  вх.  №  ПВР-04-01-71  от  12.10.2016  г.,  което  е  от 

мисията  ни  в  Ню Йорк  и  е  относно  образуване  на  секции извън 

ДКП-тата. Има предложение с вх. № ПВР-04-01-72 от 12.10.2016 г., 

което  е  от  мисията  ни  в  Лос  Анжелис  относно  образуване  на 

избирателни секции извън ДКП-тата.  Има предложение отново от 

Лос  Анжелис  към  вх.  №  ПВР-04-01-67  от  12.10.2016  г.,  относно 

образуване на избирателни секции извън ДКП-та. Има предложение 

с  вх.  № ПВР-04-01-74  от  12.10.2016  г.,  което  е  от  мисията  ни  в 

Чикаго и е предложение за откриване на избирателна секция извън 

ДКП-тата,  на  територията  на  Чикаго.  Има  предложение  с  вх.  № 

ПВР-04-01-75  от  12.10.2016  г.,  което  е  от  Дамаск,  като  ни 

информират, че на територията на Сирийска арабска република няма 

условия за откриване на СИК извън сградата  на ДКП-Дамаск.  До 

настоящия момент на интернет-страницата ни не е  подадено нито 

едно заявление.

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-22-377 от 11.10.2016 

г.,   което всъщност е писмо, получено по електронната поща чрез 

sapport,  но  и  до  ЦИК,  от  Андрей  Ненов.  Тук се  поставят  редица 

технически въпроси. Отговорено им е своевременно от sapport във 

връзка  със  системата  за  подаване  на  заявление  чрез  интернет-

страницата на ЦИК, като лицето и благодари за отговора.
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Докладвам ви го за сведение.

По същия случай има писмо с вх. № ПВР-22-376 от 11.10.2016 

г. 

Отново го докладвам за сведение и запознаване.

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-22-375 от 11.10.2016 

г.  от  лице,  което  живее  във  Великобритания,  опитва  се  да  се 

регистрира. То е от 11.10.2016 г., днес е дошло при мен. „Името не 

съвпада с регистъра на населението“. Предлагам го за сведение, тъй 

като  системата  за  подаване  на  електронно  заявление  вече  е 

затворена. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-22-373 от 11.10.2016 

г.  Поставен  е  въпрос:  възможно  ли  е  да  променя  мястото  за 

гласуване,  което е посочено в изпратеното към вас по електронен 

път заявление за гласуване извън страната. Бих искала да променя 

зададеното  от  мен  място  от  Берлин  –  Шонфилд  на  Берлин  – 

Посолство. Аз считам, че лицето може да гласува и в посолството. 

Така че към момента го докладвам за сведение.

Писмо  с  вх.  №  ПВР-22-372  от  11.10.2016  г.  от   госпожа 

Красимира Илиалова.  Сочи,  че  живее в  Белгия.  Със  съпруга  й  са 

подали онлайн заявление в чужбина – в Брюксел – в Постоянното 

представителство. „Тъй като ще бъдем възпрепятствани до отидем 

до  Постоянното  представителство,  въпросът  ми  е  ще  имаме  ли 

възможност да гласуваме  в посолството“.   

Предлагам да ме упълномощите да отговоря, че няма пречка. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Мария 
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Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч 

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

Предложението се приема. 

Продължете,  госпожо Ганчева.

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

ПВР-22-371  от  11.10.2016  г.,  което  е  пристигнало  до  ЦИК  и  до 

sapport  –  „може ли  да  преместя  регистрацията  ми за  гласуване  в 

чужбина, регистрирах се онлайн да гласувам във Великобритания, 

но градът е грешен. В момента е Лондон - Броми, а аз мога да отида 

в Кеймбридж – Уелс“. Считам, че лицето може да отиде в избрано от 

него място.

Докладвам го за сведение към настоящия момент.

Докладвам  предложение  №  ПВР-04-01-67  от  11.10.2016  г., 

което е от мисията ни в Лос Анжелис и е относно образуване на 

избирателни  секции  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент. 

Предлагам съгласно предходно протоколно решение да го дадем за 

обобщаване  и  нанасяне  с  оглед  информацията  за  взимане  на 

решението.

Към момента може би е това. По-късно пак ще се включа с 

нови доклади.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  оставям  тази  точка 

активна,  госпожо Ганчева.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  поставени 

въпроси за гласуване извън страната предлагам да се изпрати едно 

съобщение до медиите за това, че е приключил срокът за подаване 

на заявления за гласуване извън страната. И понеже има поставени 

въпроси от  граждани,  включително и  през  фейсбук-страницата  на 

Централната избирателна комисия, за броя на избирателните секции 

в  Германия,  позовавайки  се  на  информация,  публикувана  на 
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интернет-страницата на Министерството на външните работи, в това 

прессъобщение  да  се  включи  и  позицията  на  Германия  по  този 

въпрос и защо ще има избирателни секции само в определени места.

Ако  не  възразявате,  ще  ви  представя  проекта  на 

прессъобщение след няколко минути, ако принципно има съгласие 

за изпращане на такова. В това прессъобщение да бъде посочено и, 

че Централната избирателна комисия до 15 октомври ще определи 

местата и броя на избирателните секции в съответните държави.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Става въпрос за прессъобщение. Явно ще 

се  разпраща до медии,  ще обхване голям кръг от  хора.  Цифрите, 

които евентуално….

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма да има цифри.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако няма цифри, добре. Мисълта ми е да 

ги съгласуваме заедно. Явно има някакви потоци на информация и 

затова го казвам. Цифри – няма.

Второ, предлагам да завършва с послание, че в крайна сметка 

всички граждани, където има разкрити секции в чужбина, ще могат 

да упражнят правото си на глас в съответната разкрита секция. И 

така  да  завърши  това  прессъобщение,  за  да  успокоим  хората,  че 

колкото секции – толкова, но във всеки случай, със заявление или 

без заявление, всеки може да гласува там, където има разкрита на 

съответното място секция. За мен това звучи като поанта.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване  това  предложение,  направено  от   госпожа  Камелия 

Нейкова и с допълнението, направено от  господин Ерхан Чаушев.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ни ред:

2. Доклад относно машинното гласуване.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  тече  процесът  на 

обществената поръчка за осигуряване, наемане на 500 броя машини 

за  провеждането  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката.  Вече  сме  във  втория  етап  на  процеса,  който  беше 

договаряне  и  обсъждане  на  техническото  задание,  уточняване  на 

въпроси  по  техническото  задание,  включително  и  предложената 

цена.

В момента се пише протоколът от срещата. Няма да навлизам 

в  детайли.  Когато  бъде  готов,  ще  бъде  представен  на  вашето 

внимание и за съответното подписване.

Съществените  моменти  бяха,  че  кандидатът  предложи 

максималната цена на брой по нашата поръчка, а именно 930 000 лв. 

с ДДС съответно, като цената беше около 550 лв. на машина. Говоря 

грубо. Ние предложихме да намали. В разговорите се уточнявахме и 

в крайна сметка остана горе-долу същото предложение, което общо 

взето  покрива  горницата  на  въпросната  цена.  Ще  видите 

аргументите в този разговор. Когато пристигне протоколът, ще ви 

докладвам по-обстойно.

Вървим по график. Единственото, което ни забавя, са новите 

изменения, че трябвало да се публикува в един европейски вестник. 
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Там загубихме три – четири дни, но мисля, че ще ги компенсираме в 

движение с по-добра организация занапред.

Засега  толкова,  уважаеми  колеги.  Когато  протоколът  бъде 

пред вас, може да продължа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ни ред:

3. Доклад относно машинното преброяване.

Заповядайте, господин Томов, за доклад.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  надявам се,  че  сте 

успели да се запознаете с офертата на "Информационно обслужване" 

АД, която вчера докладвах за сведение. В тази оферта всъщност са 

отразени  всички  изисквания  на  нашето  принципно  решение.  Ако 

някой не я е погледнал, нека я погледне в момента. Лично аз мисля, 

че комисията би могла да я приеме и по този начин да стартираме 

следващия етап от реализацията на машинното преброяване.

Обърнете  внимание,  че  следва,  ако  приемем  това 

предложение,  да  се  въведат  оптични  маркери  на  бюлетините  от 

района, от който ще изберем секции. Следователно, това трябва да 

бъде направено в относително спешен порядък.

Така  че  бих  предложил  освен  евентуално  да  приемем  тази 

оферта, да приемем и протоколно решение за това в кой район да се 

проведе  експериментът.  За  момента  това  ще  е  достатъчно. 

Предложението  ми  е  за  24-ти  изборен  район.  Това  беше  и 

съгласувано в предварителен разговор с евентуалния изпълнител.

Това е, което имам като предварителни бележки. Предлагам да 

обсъдим офертата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Томов.
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Колеги,  време за запознаване за онези колеги,  които не сме 

съумели да я погледнем. Вчера беше докладвана.

 Господин  Томов,  кажете  Вашето  предложение,  което  да 

подложим на гласуване.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моето предложение е да утвърдим тази 

оферта, да я приемем и да наемем като изпълнител тази компания. 

Освен  това  сега  да  вземем  протоколно  решение  в  смисъл,  че 

секциите,  обект  на  експериментално  машинно  преброяване,  ще 

бъдат от 24-ти изборен район, като това налага във всички бюлетини 

да бъдат прибавени допълнително оптични маркери, за което,  ако 

комисията вземе такова решение, ще изготвя и ще предложа писмо 

до Печатницата на БНБ, за да придвижим процедурата.

Оттам насетне,  ако това стане, вече в пряк режим, говорили 

сме – само това да допълня, още не е официално – за моментално 

стартиране на тестването на софтуера и обучението на екипите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Томов.           

Колеги, чухте предложенията. Има ли някакви коментари? Не 

виждам.

Колеги, подлагам на гласуване приемане на така направената 

оферта.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова, Мартин 

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

Цанева и  Цветозар  Томов);   против  –2  (Георги  Баханов,  Росица 

Матева). 

Предложението се приема. 
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В  тази  връзка,  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмо  до 

съответната компания, с което да ги информираме, че тази оферта е 

приета, да ги поканим да ни предложат проект на договор и също 

така да уточним последващи действия.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария 

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

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

Матева). 

Предложението се приема. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  второто  предложение  на 

господин  Томов  –  да  определим  24-та  РИК  за  провеждане  на 

експерименталното машинно преброяване.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица  Матева 

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

против –  няма. 

Предложението се приема. 

Продължете,  господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Предлагам  да  изпратим  писмо  до 

Печатницата  на БНБ с копие до ДЕМАКС и до "Информационно 

обслужване"  АД   във  връзка  с  необходимостта  от  поставяне  на 

оптични маркери в бюлетините за 24-та РИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване това предложение.
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Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария 

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

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

Матева). 

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следваща точка – точка четвърта - 

от дневния ред:

4. Доклад по медийни пакети.

Първи  докладчик  е   госпожа  Матева  –  по  отношение  на 

тарифите на медиите. След това –  госпожа Цанева.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има един файл, който е „Доставчици на медийни 

услуги“. Ще ви моля да се запознаете.  Това е таблица, в която са 

посочени  доставчиците  на  медийни  услуги,  които  в 

законоопределения срок съгласно чл. 187, ал. 1 и чл. 198, ал. 5 и 6 са 

предоставили на Централната избирателна комисия информация за 

тарифите, цените и условията във връзка с предизборната кампания 

и излъчванията на тази предизборна кампания от тези медии.

Предлагам ви да одобрим тази информация под формата на 

таблица и да я публикуваме на нашата страница, за да могат да се 

запознаят и медиите, тъй като от част от тях вече получаваме писма 

със  запитвания  защо,  след  като  е  изпратена  тарифата,  не  е 

публикувана на нашата интернет-страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.
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Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Колеги,  режим  на  гласуване  публикуването  на  тази 

информация.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица  Матева  Румен  Цачев, Севинч  Солакова,  Таня 

Цанева);  против – 1 (Мартин Райков,). 

Предложението се приема. 

Колеги, моля ви за извинение. Искам да допълня доклада си от 

началото  на  заседанието.  По  обективни  причини  отсъства  днес  и 

госпожа Иванова. Тя ме уведоми, че ще закъснее. Но в началото на 

заседанието пропуснах да споделя с вас и това.

Колеги, продължаваме с доклади по медийни пакети.

Има думата  госпожа Цанева.

Упълномощавам  госпожа Солакова да води заседанието.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  първо  ще  започна  с  четири 

информации  за  тарифите  на  четири  медии,  пристигнали  в 

Централната  избирателна  комисия.  С  вх.  №  ПВР-20-270  от 

11.10.2016 г. от Хот Арена ООД, с вх. № ПВР-20-271 от 11.10.2016 

г.,  от СЕЛЕВКИДИ ЕООД медия, с вх. № ПВР-20-272 от 11.10.2016 

г. от МУУЗОН ЕООД, и с вх. № ПВР-20-273 от 11.10.2016 г. от Ню 

Медия груп.

Тези четири медии, както ви прочетох, са ни изпратили и на 

11.10.2016 г. сме получили техните тарифи. Изпратени са с куриер, 

като датата на изпращане и на четирите е 10.10.2016 г. 

Предложението  на  нашата  работна  група  е  да  отговорим  с 

писмо на всяка медия, че не могат да бъдат включени в списъка на 

медиите,  тъй  като  тарифите  са  подадени  след  срока,  а  именно 
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07.10.2016 г.  и това е в нарушение на чл.  187,  ал.  1 от Изборния 

кодекс, както и на наше решение № 3706 и № 3707 от 03.10.2016 г. 

Изключваме ги.

Сега  по  същество.  С  вх.  №  ПВР-20-263  от  10.10.2016  г. 

постъпи запитване от Българска телеграфна агенция и Инициативен 

комитет Камен Попов и Георги Неделчев. Заявката е на стойност 6 

000 лв. с ДДС. Заявката, както чухте, е от 10.10.2016 г. Задържахме 

заявката два дни. Аз ви я предлагам на вашето внимание. За мен, 

въпреки  че  ние  нямаме  изрично  в  нашето  решение  упоменати 

агенции  и  сайтове,  аз  смятам,  че  Изборният  кодекс  не  дава  това 

право. Освен това вероятно е известно на всички колеги, но БТА все 

пак  е  една  национална,  а  и  не  само  заради  това,  осведомителна 

агенция,  която  е  създадена  още  през  1898  г.  с  Указ  на  Княз 

Фердинанд и действа по Закона за БТА.

Моето предложение е да гласуване това запитване с Българска 

телеграфна  агенция  и  този  Инициативен  комитет  за  президент  и 

вицепрезидент – Камен Попов и Георги Неделчев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  госпожа Цанева е 

докладвала. Имате ли коментари?

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Имам  процедурно  предложение. 

Предлагам тези заявки да бъдат отложени за разглеждане към 18,00 

ч.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Постъпило е процедурно 

предложение, колеги.

Подлагам  на  гласуване  така  постъпилото  процедурно 

предложение.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Камелия 
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Нейкова, Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова);   против  – 2 

(Ивайло Ивков, Таня Цанева). 

Предложението се приема.

Отбелязах, че отложихме тази точка.  Отбелязах и крайния час, 

в който ще я разгледаме.

 Госпожа Нейкова е готова с докладваното от нея писмо, което 

гласувахме преди малко.

Колеги, одобряваме в момента текста на съобщението.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева);  против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка 4а.

4а. 

Заповядайте,  госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  от  Общинска  избирателна 

комисия – София, са ни изпратили регистър на кандидатите за кмет 

на район „Младост“ с вх. № ЧМИ-07-8 от 11.10.2016 г. - намира се в 

папка с  моите инициали –  както и  писмо с  вх.  № ЧМИ-15-50 от 

12.10.2016 г. са ни изпратили списък с кандидатите за кмет на район 

„Младост“ за извършване на проверка.

Колеги,  в  тази  връзка  ви  предлагам  списъкът,  изпратен  от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Столична  община,  който  е 

изготвен съгласно нашите изисквания по Решение № 3411-МИ от 

23.08.2016  г.,  да  бъде  изпратен  на  ГД   ГРАО  за  извършване  на 
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проверката по т.3 от решението и на "Информационно обслужване" 

АД за извършване на проверка по Раздел IV от Решение № 3411.

Ако одобрим изпращането до "Информационно обслужване" 

АД и ГД  ГРАО, писмата ще бъдат със стандартния текст, който сме 

използвали при предходни частични избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване на така направените предложения

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);   против  – 

няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка – точка пета – от 

дневния ред:

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Първи докладчик в зала е  господин Цачев.

Заповядайте, господин Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, постъпило е писмо с вх. 

№ ПВР-14-27 от 11.10.2016 г. от кмета на община Долни чифлик, 

област  Варна.  Иска  се  отваряне  на  помещението,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите през 2011 г. за 

президент и вицепрезидент, преместване на тези книжа и материали 

в  друго  помещение  с  цел  освобождаване  на  помещението  за 

поставяне  на  книжата  и  материалите  от  предстоящите  избори  и 

национален референдум.

Предлагам да уважим искането на кмета на общината,  като, 

разбира се, помещението трябва да бъде отворено от комисията от 
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длъжностни лица, назначена от кмета на общината. Преместването 

да  се  извърши  под  техен  контрол.  Новото  помещение  да  бъде 

запечатано  по реда на наше Решение № 2662 до приключване на 

съхранението,  когато ще бъде извършена оценка на тези книжа и 

материали от изборите през 2011 г., като за всички действия, които 

ще  извърши   комисията  сега,  кметът  на  общината  да  изпрати 

протокола с действията на комисията съобразно наше Решение № 

2662.

Това е проектът на решение, който предлагам да приемем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Метин 

Сюлейман, Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева);  против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3771-ПВР.

Преминаваме към  точка шеста от  дневния  ред,  като ще се 

върнем към точка пет тогава, когато има докладчици в зала:

6. Искания за  изплащане на възнаграждения на ОИК.

Първи докладчик е  господин Пенев.  Заповядайте,  господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги, постъпила е преписка с вх. № 

МИ-15-1064 от  04.10.2016 г. от Общинска избирателна комисия – 

Троян,  за  заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  ОИК  – 

Троян,  за  проведено  заседание  на  29.09.2016  г.  На  тази  дата 
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Общинска  избирателна  комисия  в  състав  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  седем членове  се  е  събрала  във  връзка  с 

приемане на решение за предсрочно прекратяване пълномощията на 

кмета  на  с.  Врабево,  община  Троян,  поради  подадена  оставка. 

Съответно  комисията  е  взела  решение  за  прекратяване  на 

пълномощията  и  след  това  това  решение  заедно  с  останалите 

материали по преписката е изпратено в ЦИК във връзка с взимане на 

решение  за  предложение  до  президента  на  Републиката  за 

насрочване на частичен избор.

Едновременно  с  преписката  по  насрочването  на  частичен 

избор  е  изпратено  и  искането  за  заплащане  на  възнаграждение. 

Осъществен  е  предварителен  финансов  контрол.  Налице  са 

основания  за  изплащане  на  възнаграждението.  Затова  ви  моля  да 

одобрим изплащане на възнаграждение за едно заседание, на което 

са  присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и 

седем членове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев. Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Мартин 

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

Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Следващ докладчик по тази точка е  госпожа Матева.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило искане 

от Общинска избирателна комисия – Мездра, с вх. № МИ-15-1083 от 

10.10.2016  г.  Искането  е  за  изплащане  на  възнаграждение  за  две 
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дежурства. Едното дежурство е на 27.09.2016 г., което е дадено от 

председателя  и  секретаря  на  Общинската  избирателна  комисия  и 

един член. Правното основание е Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 

г., т. 12, буква „в“, а именно подготовка на преписка и изготвяне на 

писмено становище по жалба пред Върховен административен съд. 

Второто  дежурство  е  на  06.10.2016  г.  от  председателя  на 

Общинската  избирателна  комисия,  което  е  с  правно  основание 

Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г.,  т.  12,  буква  „б“,  а  именно 

представляване на Общинска избирателна комисия – Мездра, пред 

Върховния  административен  съд  по  административното  дело,  по 

което са подготвени документи и е изготвена преписката.

Имаме становище от счетоводството, че са налични средства 

по бюджета. Проверено е компетентно лице ли е направило искането 

за поемане на задължение, спазени ли са изискванията на Решение 

№ 2901-МИ.

Така че ви предлагам да вземем решение, с което да изплатим 

възнаграждение за две дежурства.

Има искане и за едно заседание, което не е описано в първата 

справка. Има искане за изплащане на заседание с дата 28.09.2016 г., 

на  което  е  взето  решение  да  бъде  одобрено  становището,  което 

Общинската  избирателна комисия чрез  председателя ще има пред 

Върховния административен съд по молбата за отмяна на влязло в 

сила  решение  на  Общинската  избирателна  комисия,  с  което  са 

прекратени пълномощията на общински съветник.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  одобрим 

изплащането на възнаграждение на Общинска избирателна комисия 

–  Мездра,  за  две  дежурства  и  едно  заседание,  така,  както  ви 

докладвах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.
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Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  по  т.  6  – 

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Има  думата   госпожа  Бойкинова.  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-1982  от 

10.10.2016  г.  е  постъпило  искане  в  Централната  избирателна 

комисия за изплащане на възнаграждение за проведени заседания на 

Общинска избирателна комисия – Кайнарджа.

Провели са заседание на 02.09.2016 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и осем члена. На това 

заседание  Общинската  избирателна  комисия  –  Кайнарджа,  е 

прекратила  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Добруджанка. 

Провели  са  заседание  и  на  14.09.2016  г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем 

члена. На това заседание са прекратили предсрочно пълномощията 

на общински съветник и са обявили следващия в листата. Също така 

на това заседание са взели още две решения, с които обявеният за 

следващ  в  общинската  листа  се  е  отказал,  съответно  са  обявили 

последващия. И той се е отказал и с Решение № 119 от 14.09.2016 г. 

са обявили следващия от листата на политическата партия.
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Поради  това  предлагам  възнагражденията  за  тези  две 

заседания да бъдат изплатени на основание наше Решение № 2901-

МИ.

Към  преписката  има  приложен  контролен  лист  за 

предварителен  контрол  с  мнение  да  бъде  поето  задължението  и 

справка за размера на исканите възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, връщаме се към точка пета от дневния ред:

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладчик е  госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-06-882  от  11.10.2016  г.   община 

Видин ни е изпратила заверени копия от документи за извършена 

експертиза и предаване на подлежащи за архивиране книжа в отдел 

„Държавен архив“ – Видин, както и от унищожаване на останалите 

документи от произведените през 2011 г. местни избори в община 

Видин  и  съответно  са  изредени  документите:  заповеди,  приемо-

предавателни протоколи, актове и писма.

Изпратено е подписано от заместник-кмета на община Видин 

–  господин Цветан Асенов.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги, преминаваме към следваща точка – точка седма – от 

дневния ред:

7. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Преди това ми позволете едно съобщение.  В момента идват 

както запитвания, така и проекти на договори по медийни пакети. 

Колеги,  резолирам  ги  съобразно  резолюция  за  медийни  пакети, 

което означава  госпожа Таня Цанева, работна група да мине, копие 

на  всеки  от  работната  група  и  да  се  публикува  във  вътрешната 

мрежа. С цел да не изписвам това върху всеки входящ документ, 

изписвам съобразно резолюция за медийни пакети.

Давам думата на  госпожа Нейкова по точка седма.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-22-379  от 

12.10.2016  г.  сме  получили  жалба  от  Мая  Ненчева  Димова, 

адресирано  до  Комисията  за  защита  на  личните  данни  относно 

използване на личните й данни в подписка за подкрепа участието на 

инициативен комитет. 

Докладвам  ви  я  за  сведение,  тъй  като  видно  от  нейното 

съдържание, тя е изпратена до компетентния орган.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред:

8. Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  с  вх.  № 

ПВР-10-20  от  12.10.2016  г.  Постъпила  е  от  упълномощен 

представител  на  ПП  ДПС  за  община  Роман  срещу  решение  на 
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Районна избирателна комисия – Враца,  Решение № 28-ПВР/НР от 

11.10.2016 г.

Качена е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Ще 

ви моля да се запознаете и след като се запозная и аз, тъй като току-

що ми беше донесена, ще ви предложа проект за решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, моля, запознайте се.

С това преминаваме към следващата точка от дневния ред – 

доклади по писма.

Първи докладчик е  госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както вчера ви уведомих, от 

Печатницата на БНБ днес получихме не просто бюлетина за избран 

от тях район, а един кочан, с който можете да се запознаете. Намира 

се в залата. Изготвена е бюлетина за гласуване извън страната. 

С писмо ПВР-00-123 от 12.10.2016 г. на Печатницата на БНБ е 

получен  кочанът.  Това,  на  което  искам  да  обърна  внимание  на 

всички,  и  ще  предложа  да  се  отложи  гласуването  на  отговора, 

включително след получаване на информация за произнасянето на 

съда  по  делото  на  заличена  кандидат-президентска  двойка.  Ще 

помоля да обърнете внимание на две неща.

На  първо  място,  под  №  3  кандидатите  за  президент  и 

вицепрезидент  поради  брой  позиции  в  имената  на  кандидата  за 

вицепрезидент  са  разположени  на  три  реда.  Това  е  единственото 

междуредие, на което има три изписани реда с имена. На това искам 

да  обърнете  внимание,  за  да  можем  да  преценим  дали  ще  има 

технологична възможност за преместване в ляво на квадратите.

Второ, на самата бюлетина там, където е пунктирната линия за 

откъсване  на  бюлетината  от  кочана,  в  предишни  години  и  за 
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сравнение  съм  извадила  бюлетина  от  изборите  за  Европейски 

парламент със съгласието на председателя от касата в кабинета на 

председателя, за да се види, че тогава е имало една черна линия на 

самата  пунктирана  линия.  То  е  достатъчно  открояващо  се,  за  да 

може  секционната  избирателна  комисия  в  този  бърз,  динамичен 

изборен ден да може лесно да откъсва бюлетината от съответното 

място, а и избирателят да има възможност да прецени бюлетината и 

тялото на кочана. 

Затова  ще  ви  предложа  по  тези  два  въпроса  да  вземем 

отношение,  когато  отговаряме  на  Печатницата  на  БНБ,  ако  се 

съгласим по пунктираната линия или пък имаме някакво решение по 

отношение на кандидат-президентска двойка с № 3.

Както  казах,  предлагам  да  се  отложи,  за  да  може  всички 

междувременно  и  да  се  запознаете  със  самата  бюлетина  и  да 

направите  сравнението  с  бюлетината  от  изборите  за  Европейски 

парламент през 2014 г.

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-17 от 12.10.2016 

г.   Както  знаете,  вчера  в  Централната  избирателна  комисия 

пристигна представител на Сухопътни войски по повод на писмо, 

получено от началника на Сухопътни войски, а преди това с искане 

за провеждане на такава среща.

На срещата се уточнихме, че би било добре до Централната 

избирателна комисия да се изпрати писмо със запитване, от което да 

става  ясно  за  наличието  на  служители,  военнослужещи  от 

Сухопътни  войски,  които  ще  бъдат  ангажирани  с  охраната  на 

границата в изборния ден.

Колеги, в тази връзка сега ви докладвам писмо с вх. № ПВР-

04-17,  както  ви  казах,  от  министъра  на  отбраната.  Министърът 

поставя  на  нашето  внимание  въпроса  с  условията  и  реда  за 

осъществяване  на  гласуването  на  място  в  най-близките  населени 



31

места  по  мястото  на  изпълнение  на  военната  служба  от 

военнослужещи,  участващи в  охраната  на  държавната  граница.  В 

това число, разбира се, влизат и отделните родове войски.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  изпратим  писмо,  което  ще 

подготвя  и  ще  представя  на  вашето  внимание,  аналогично  на 

отговора,  който  ние  изпратихме  до  министъра  на  вътрешните 

работи, че съгласно условията и реда, уредени в Изборния кодекс, в 

изборния ден в секцията, с чиято охрана са заети, могат да гласуват 

лицата, охраняващи съответната секция.

Колеги,  с оглед на това,  че тези военнослужещи изпълняват 

своя професионален и граждански дълг и високоотговорна задача да 

охраняват границата и да осигуряват спокойствието и сигурността 

както на държавата, така и на всички български граждани, ние си 

даваме сметка и този въпрос може би трябва да влезе и да намери 

място в нашия анализ и в конкретните предложения.

С оглед на новата точка в чл. 57, ал. 1 аз съм склонна да мисля, 

че  законодателят  твърдо  е  убеден,  в  което  съм  убедена  и  аз,  че 

Изборният  кодекс  регламентира  основни  принципни  положения. 

Всички детайли по организацията и произвеждането на изборите  е 

основно грижа и задължение на Централната избирателна комисия.

Затова,  ако решим, бихме могли да  мотивираме в  тази  част 

решение с оглед и на вида изборите, дори и сега, да отговорим, но 

тогава  ще  трябва  да  напишем  допълнение  и  към  отговора  си  до 

министъра  на  вътрешните  работи,  за  да  кажем:  всички  служебно 

ангажирани  с  охраната,  което  е  и  охрана  на  изборния  процес  в 

изборния  ден  и  на  гласуването  и  осигуряването  на  спокойното 

протичане на този изборен ден за избиране на държавен глава, ние 

разрешаваме на военнослужещите да упражнят правото си на глас, 

като  бъдат  вписани  в  допълнителната  страница  под  чертата  на 
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избирателния  списък  в  секцията,  която  е  най-близо  до  тяхното 

местоположение.

И  една  последваща  проверка,  разбира  се,  ще  гарантира,  че 

няма злоупотреба с право.

На този етап ще предложа на вниманието ви отговора, който 

сме изпратили до  МВР.  Ако има  продължение на  разсъжденията, 

които направих, съм склонна да допълня писмото в този смисъл.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги,  продължаваме със следващия докладчик в „Доклади 

по писма“ –  госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо с вх. № ПВР-22-365 

от 11.10.2016 г. на електронната поща на ЦИК е получено запитване 

от Станислава Ангелова, която се обръща към ЦИК с въпрос какъв е 

начинът да провери кой е подал нейното ЕГН в списък за подкрепа.

Предлагам ви да й отговорим както в други подобни случаи, че 

в случай, че сте установили в резултат на извършена проверка, че 

има неправомерно използване на личните ви данни в списъците за 

подкрепа  на  регистрацията  на  партия,  коалиция  или  инициативен 

комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент, следва 

да подадете жалба или сигнал до Комисията за защита на личните 

данни,  като  посочваме  и  линк  към  страницата  на  комисията  с 

указания за подаване на жалби и сигнали в съответната форма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария 
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Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

 Моля, продължете докладите си,  госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо с вх. № ПВР-22-169, 

№ ПВР-22-176, както и от вх. № ПВР-22-207 до вх. № ПВР-22-295, 

всичките  от  05.10.2016  г.  са  получени  запитвания,  свързани  с 

технически проблеми при извършване на проверките в подписките. 

По  всички  тези  случаи  е  указано  техническо  съдействие  от 

"Информационно обслужване" АД.

Докладвам ви ги за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Заповядайте, господин Ивков, за доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  с  писмо с вх.  № ПВР-22-382 от 

12.10.2016 г. „Казвам се Ива Николаева Кметова. Постоянно живея в 

Бургас.  Имам временен  адрес  във  Варна,  обаче  трябва  да  бъда  в 

Димитровград.  За да упражня правото си на вот, аз трябва да сменя 

адреса  си,  което  не  желая.  Защо на  национални избори аз  бивам 

обвързана с населено място и ограничавана териториално“. Следват 

още две изречения, като казва също така, че за смяна на настоящия 

адрес се изисква нотариален акт – това не е така, може и договор за 

наем. Ако живеех на хотел,  как ще решите казуса „уседналост“ в 

ерата на комуникациите и мобилността?“

Мислех  да я препратя към нашата страница, но очевидно е 

добре  информирана   госпожа Николаева,  но  просто  въпросите  са 

риторични и аз затова предлагам да остане за сведение на ЦИК. 

Ако има други предложения, ще се съобразя с тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете,   господин 

Ивков.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  писмо  с  вх.  №  ПВР-22-366: 

„Здравейте,  тъй  като  въпросът  не  се  отнася…..  запознах  се  с 

Изборния кодекс, цитира ни съответния член – че не може да получи 

удостоверение за гласуване на друго място, тъй като не спада към 

нито една от категорията – кандидат, член на ЦИК, член на РИК и 

наблюдател.

Завършва писмото си: „За вас ще означава ли това, чие нямам 

право на подобно удостоверение?“ Тоест, пита ни дали има право на 

удостоверение за гласуване на друго място.

Краткият отговор е, да, означава. Но аз съм подготвил такъв: 

„Да,  означава. Ако не сте със статут на кандидат-член на ЦИК или 

РИК  или  наблюдател,  не  можете  да  получите  удостоверение  за 

гласуване на друго място. За повече информация вижте рубриката 

„Въпроси  и отговори“ в сайта на ЦИК.

Зная, че има и друг кръг лица – тези, които са с охраната на 

секциите  и  тези,  които  са  членове  на  секционни  избирателни 

комисии,  но  въпросът  е  конкретно  дали  може  да  получи 

удостоверение за гласуване на друго място.  Тя казва:  означава ли 

това, че нямам право? Да, означава.  Ако не сте с такъв статут, не 

можете.  За  повече  информация  можете  да  се  обърнете  към  ЦИК 

въпреки, че не виждам каква друга информация.

Дадох го и на колегите юристи, за да видя тяхното мнение. 

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

Това е отговор на Дамянов. 

Ще ви прочета  въпроса бързо.  „Ще ми се  наложи да  сменя 

постоянния  си  адрес,  като  най-вероятно  ще подам заявлението  за 

смяна на адреса си на 01.11.2016 г.  Тоест,  долу казва,  че знае,  че 

може и на други дати и из избегнем неудобството. Но тогава му се 

налага, тоест, пет дни преди изборите. Докато получи удостоверение 

за  смяна  на  адреса,  ще  изминат  поне  седем  дни.  Толкова  е 



35

установеният в АПК. Наред с това съм наясно, че ще е невъзможно 

за толкова кратък срок да бъда вписан в избирателните списъци по 

новия ми постоянен адрес. Дори и след като получа удостоверение 

за нов постоянен адрес, не мисля, че ще бъде на практика възможно 

да  бъда отбелязан в списъците на втория тур по новия адрес.  Но 

дори и това да стане, как ще упражня правото си на глас по новия 

адрес,  съответно  членовете  на  секционната  избирателна  комисия 

няма да ме допуснат да гласувам.

Предлагам на вашето внимание отговор,  обаче аз самият не го 

харесвам много. Мисля, че трябва да отговорим така. Има го в моя 

папка от 10.10.2016 г., но ще го прочета на бързо.

Казва ни: на 1 ноември ще си подам заявлението По сроковете 

по АПК няма да ми издадат най-вероятно. Дори и за втория тур. Как 

аз ще мога да гласувам?

Ние знаем, че 14 дни преди изборния ден – това не му го пиша 

– списъците  отиват и няма да могат да търпят автоматично промени 

Аз си мисля, че като си подаде, издават едни удостоверения, които 

ще му бъдат достатъчни да се довпише. Ако бъркам, ще подготвя 

нов  отговор.  Казваме  му,  че  „при  подаване  на  заявлението  за 

промяна на  постоянния си адрес  при наличие на  предпоставки  за 

това  Вие  ще  получите  от  общината  удостоверение  за  постоянен 

адрес от същата дата“. Поне аз получих подобно, когато си смених 

адреса и мисля, че с него може да гласува. „След това можете да 

заявите вписване в избирателния списък на основание чл. 27, ал. 4 

във връзка с ал. 3 от Изборния кодекс.“

Съответно „Заличаване от избирателния списък по предишния 

Ви  постоянен  адрес…“  мисля  директно  да  ви  предложа  да  го 

махнем, защото той не е длъжен да подава заявление да го махат. 

Но, от друга страна, се притеснявам, че в такива хипотези ще бъде и 

в двата списъка – и по стария си постоянен, и по новия си постоянен. 
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Да, той, тя или който и да е носи наказателна отговорност, ако се 

опита или ако гласува два пъти. Но аз самият не мога да разбера как 

можем да избегнем такава хипотеза. Освен това същата хипотеза е и 

с тези, които гласуват в чужбина. Не виждам голям проблем и ви 

предлагам този отговор.

Аз мисля, че трябва да го довпишат по силата на чл. 27, ал. 4 

във връзка с ал. 3 по новия му постоянен адрес. Най-лесно е да го 

посъветвам да гласува по стария си постоянен адрес, където ще е в 

списъка и да не ходи в новия, но не мисля, че е редно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари?  Не  виждам  коментари.  Ще  подложа  и  трите  писма, 

които докладвахте,  господин Ивков.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков, Метин 

Сюлейман, Таня Цанева);  против – 3 (Александър Андреев, Ивилина 

Алексиева, Румен Цачев). 

Предложението се приема.

Колеги,  връщаме  към  предходна  точка  с  докладчик  в  зала. 

Това е  госпожа Ганчева по точка пета – „Искания за отваряне на 

запечатани помещения“.

 Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали се намира проект на решение № 3749 за 

разрешаване  отваряне  на  запечатано  помещение,  намиращо  се  в 

административна сграда на район „Одесос“ при община Варна на 

съответната  улица  и  местоположение.  Това  е  във  връзка  с  мой 

доклад, който ви направих няколко заседания преди днешното във 

връзка  с  постъпило писмо с  вх.  № ПВР-14-20 от 03.10.2016 г.  от 



37

Георги  Недев,  кмет  на  район   „Одесос“-  община  Варна,  за 

разрешаване достъп до запечатано помещение. Докладвам ви го за 

сведение  и  запознаване,  като  моля  да  ме  упълномощите,  за  да 

уточним по телефона. Възложих на юрисконсултите, съответно те са 

се свързали, направили са уточнението и днес е пристигнало писмо, 

което е на доклад на колегата Баханов, но ние си ги предадохме.

С вх. № ПВР-14-26 от 12.10.2016 г.  кметът на район „Одесос“ 

уточнява за кое помещение става дума – така, както е предложено в 

проекта на решение – и каква е точната причина.

Предлагам ви да приемем този проект на решение, с който да 

разрешим  отварянето  във  връзка  с  преместването  на  книжата  и 

материалите в друго помещение, освобождаване на това помещение 

за  съхранение  на  изборните  книжа  и  материали от  предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Катя 

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

Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3772-ПВР.

Връщаме се на точка осма от дневния ред:

8. Доклади по писма.

Следващият докладчик в доклади по писма в зала е  господин 

Христов. Заповядайте, господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, най-напред ще докладвам едно кратко писъмце за сведение.

Както  си  спомняте,  в  понеделник  взехме  решение  да  бъдат 

публикувани числовите данни от втория тур. Имаме уведомление от 

"Информационно обслужване" АД, че това е свършено. Писмото е 

от вчера, така че незабавно е било извършено.

Докладвам го за сведение.

Второто  писмо е със  зададен въпрос от  Даниела Берберова, 

която  ни  пита  за  следното.  „Интересувам  се  от  следния  въпрос: 

каква  ще  бъде  съдбата  на  дадените  гласове  за  „Не  подкрепям 

никого“?  И  те  ли  ще  се  преразпределят  към  дадените  гласове  за 

спечелилите  партии,  както  се  прави  досега?  Ще  ви  бъда  много 

благодарна, ако получа информация.“

Подготвил  съм  отговор,  който  се  намира  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от вчерашна дата, тъй като писмото 

е от вчера.

Докато го намерите, аз ще го прочета:

„Уважаема  госпожо Берберова, отправеният от Вас въпрос не 

касае  предстоящите  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката, тъй като той е мажоритарен и никакви гласове не се 

преразпределят на партии или коалиции. От него обаче става ясно, 

че  незнайно  защо  сте  останали  с  убеждението,  че  при 

пропорционалното  разпределение  в  изборите  за  народни 

представители,  за членове на Европейски парламент от Република 

България и за членове на общинските съвети гласовете на партиите 

и  коалициите,  които  не  преминават  определената  от  Изборния 

кодекс  бариера,  се  преразпределят  на  останалите  „спечелили“ 

партии. Такова преразпределение досега никога не се е извършвало. 

Просто гласовете на „загубилите“ партии и коалиции не участват в 

разпределението  на  мандатите.  Подобно  е  положението  и  с 
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гласувалите  за  „Не  подкрепям  никого“.  Тези  гласове  са 

действителни, не се преразпределят между партиите, коалициите и 

инициативните  комитети,  но  не  участват  при  определянето  на 

крайните  резултати.  Те  просто  отразяват  негативния  вот  на 

избирателите.“

По този повод бих искал да кажа, въпреки че  господин Томов 

беше поел ангажимент, че вчера във вестник „24 часа“ излезе една 

статия от проф. Константинов във връзка с „Не подкрепям никого“ с 

коренно  обратно  и  неправилно  тълкуване  на  гласуването  с  „Не 

подкрепям никого“. И тъй като „24 часа“ е един от много четените 

вестници,  господин Томо обеща, че ще се обади в редакцията да 

предупреди, но той казваше, че това били недействителни гласове. 

Изобщо правеше някакви съвсем неправилни разсъждения, което и 

нашите говорители трябва да го имат предвид, защото може би ще 

им бъде задаван въпрос по този повод.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  На  няколко  пъти  беше  зададен 

този  въпрос  –  дали  тези  гласове,  при  които  е  отразено  „Не 

подкрепям никого“,  по правилния начин така, както е съгласно чл. 

333, дали участват в разпределението. Аз оттук нататък винаги съм 

казвал, че те не влизат в преразпределението, че има методика, която 

е  част  от  Изборния  кодекс,  където  ясно  е  посочено,  че  в 

разпределението се приемат само действителните гласове, които са 

дадени по отношение на кандидатите, а не по отношение и на тези 

гласове, които де факто не влизат в определянето на резултатите за 

избор на кандидатска двойка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.
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Колеги, във връзка с допълнителния разговор, който започна 

по  повод  това  писмо,  колеги,  без  да  влизаме,  разбира  се,  в 

конфронтация,  на  нас  ни  е  важно  като  Централна  избирателна 

комисия,  която  познава  Изборния  кодекс,  да  отправяме  ясни 

послания за това какво съдържа този Изборен кодекс. 

Така че на база информацията, която получих, аз ще помоля 

говорителите  на  Централната  избирателна  комисия  да  представят 

пред медиите вярната обстановка както днес, така и утре по време на 

редовния брифинг.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам едно предложение в тази връзка. 

След като се уеднакви едно становище освен изявленията, които ще 

дават говорителите на ЦИК под формата на въпрос и отговор, да се 

качи  и  в  рубрика  „За  избирателите“  и  съответно  „За 

гласоподавателите“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Иванова.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни отговор.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  допълване  на  рубриката 

„Въпроси и отговори“.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред:

1. Доклади  относно  организацията  на  изборите  извън 

страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№  ПВР-04-01-79  от  12.10.2016  г.,  което  е  предложение  от 

посолството  ни   в  Берлин  и  е  относно  молба  за  разкриване  на 

минимум  две  секции  в  посолството  в  Берлин  –  Генерално 

Консулство – Мюнхен, и Франкфурт.

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-80 от 12.10.2016 г., 

предложение  от  Адис  Абеба  относно  образуване  на  избирателни 

секции.

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-81 от 12.10.2016 г., 

което е предложение от посолството ни във Виена за образуване на 

избирателни секции на територията на Република Австрия.

Колеги,  докладвам ги  за  сведение  и  в  изпълнение  съгласно 

протоколни решения на ЦИК от 11.10.2-16 г.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ПВР-22-378  от  12.10.2016  г., 

което е писмо от арх. Иван Станоев, гр. Аахен, Германия. Той пише: 

„Във връзка с развитие на последните събития, а именно отказа за 

откриване  на  избирателни  секции  в  ДКП-та  във  Федерална 

Република Германия….“ Предлагам с това писмо да се запознаете и 

да го разгледаме по-късно – при обсъждане на решението.
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Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ПВР-22-387  от  12.10.2016  г., 

което  е  от  Димитър  Руменов  Янков  с  посочено  ЕГН  и  адрес  в 

Германия  и  е  относно  информация,  оповестена  от  посолството  в 

Берлин  на  10.10.2016  г.,  че  Германската  държава  не  е  разрешила 

откриването на избирателни секции извън българските ДКП-та. Той 

има молба-предложение до Централната избирателна комисия, която 

подробно описва. 

Предлагам го за сведение и запознаване към момента.

Това е засега, като, колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали малко по-късно ще бъде качена таблица, която да 

отразява реалната картина, така да се каже, за постъпили заявления, 

обработени по държави, места, съответния брой и върнати проверки 

от "Информационно обслужване" АД.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, продължаваме с доклади по писма.

 Госпожа Матева е следващ докладчик. Заповядайте, госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  за 

сведение едно писмо от радиокомпания Си джей ООД, което е с вх. 

№ ПВР-20-78 от 11.10.2016 г. и е във връзка с изпратените условия 

на радиокомпанията за отразяване на предизборна кампания.

Както ви докладвах по-рано, ние приехме да публикуваме тези 

данни. Радиокомпанията се съдържа в списъка, който одобрихме.

Така че го докладвам за сведение.

Имам още един доклад, който ще моля да мине в рубриката 

„Доклади  по  писма“.  Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали са качени три варианти на визия на плаката, който следва 

да  отпечатаме  и  който  решихме  да  направим.  Ще ви  моля  да  го 
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погледнете, като все пак имате предвид, че размерът ще бъде 50 на 

70.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  кой  вариант  ви 

харесва? 

Колеги, моля за внимание. Има три варианта. Тук в работна 

обстановка и не на микрофон аз чух повече гласове за вариант № 3. 

Колеги?

Подлагам на гласуване да изпратим предложение за вариант № 

3.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  в  точката 

„Доклади по писма“.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  превод, 

получен към писмо с вх. № ЕП-03-1-10 от 10.10.2016 г., което е във 

връзка с писмо, което е получено относно специалната комисия от 

експерти  по  оперативно-технически  стандарти  за  електронното 

гласуване.

Към момента ви го предлагам за запознаване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-15-49 от 11.10.2016 г. – явно снощи 
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късно след нашето заседание е пристигнало – сме получили писмо 

от Районната избирателна комисия 23-ти район „Младост“, с което 

писмо ни  изпращат  заверено  копие  от  Решение  № 23-ПВР/НР от 

11.10.2016 г.  ведно с  протокола от  взетото решение.  Решението е 

отхвърлително. Десет души са гласували за приемането му, седем 

души  са  гласували  против.  Касае  назначаване  на  секционните 

избирателни комисии на територията на 23-ти РИК.

Колегите не са успели да назначат секционните избирателни 

комисии независимо че при консултациите има постигнато съгласие. 

Пишат ни, че цялата документация, необходима за назначаване на 

секционните избирателни комисии в район „Младост“, е в процес на 

окомплектоване и ще ви бъде изпратена в най-кратки срокове.

     Междувременно тази сутрин се свързах с председателя и я 

попитах какво е произнасянето й по наше Решение № 3756-ПВР/НР, 

тоест,  във  връзка  с  указанията,  които  ние  им  дадохме,  като 

отменихме решението им като незаконосъобразно поради липса на 

мотиви и им дадохме указания да се произнесат. На въпроса „защо 

не  са  го  направили“,   госпожата  каза,  че  имало  обструкции,  че 

нашето решение още не било влязло в сила вчера, поради което им 

дадох незабавни указания днес,  когато  решението е  в  сила,  да  се 

съберат и се надявам да ни уведомят. Тя каза, че в 17,00 ч. ще свика 

Районната  избирателна  комисия  и  незабавно  да  ни  уведомят  за 

взетото решение.

По-нататък ще преценим в зависимост от взетото им решение 

какви  указания  да  им  бъдат  дадени.  Считам,  че  това  е  важно, 

независимо че те имаха срок, който не изпълниха. При постигнато 

съгласие  не  изпълниха  задължението  си,  което  е  изписано  в 

хронограмата.  Но,  както  ви  казах,  нека  да  изчакаме  как  ще  се 

произнесат и как ще изпълнят предписанията, които им дадохме по 

нашето решение.
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Ако сте съгласни….

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

С вх. № ЧМИ-15-48 от 11.10.2016 г. сме получили писмо от 

Общинска избирателна комисия – Лом, с което ни изпращат препис-

извлечение на смъртен акт № 9 от 06.10.2016 г. на Цветомир Бисеров 

Иванов, избран за кмет на с. Станево, община Лом, на частичните 

местни  избори  на  02.10.2016  г.  Същият  е  определен  за  избран  с 

Решение № 216 от 02.10.2016 г., което към датата на смъртта не е 

влязло в сила, както и същият не е положил клетва.

Молят  ни  да  им  дадем  указания  относно  действията,  които 

следва да предприемат.

В  тази  връзка  с  помощта  на   господин  Христов  извърших 

служебна  проверка,  при  която  се  установи,  че  към  15.09.2016  г. 

броят на населението с постоянен адрес в с. Станево е 238 души, 

поради което не отговаря на изискванията на чл. 16 от ЗАТУРБ – 

наличие на най-малко 350 жители с постоянен адрес. Считам, че не 

можем  да  им  дадем  указания  и  да  правим  предложения  за 

насрочване  на  нови  избори,  а  следва  да  се  назначи  кметски 

наместник.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване предложението за изпращане на писмо 

до ГД  ГРАО  в МРРБ с искане на информация, на справка за броя на 

жителите  към  датата  на  предсрочното  прекратяване  на 

правомощията.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Солакова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви доклад.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с писмо с вх. № ЧМИ-06-64 от 

10.10.2016  г.  ни  е  препратено  по  електронната  поща  писмо, 

подписано  от  секретаря  на  община  Девин   господин  Венцеслав 

Кехайов,  който ни пита:  могат ли да бъдат използвани наличните 

неизползвани печати за секционните избирателни комисии, които са 

били поръчани за общите избори за общински съветници и кметове 

на 25 октомври 2015 г.

Тъй  като  сме  имали  такъв  въпрос  и  сме  давали  такива 

разрешения,  аз  считам,  че  няма  пречка  неизползваните  налични 

печати да се използват.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Не  смятате  ли,  че  е  по-добре  със 

съобщение да го направим?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Да,  може  и  така.  Но  аз  предлагам  да 

отговоря на него, че с протоколно решение от днешна дата сме взели 

решение, че могат да бъдат използвани неизползваните печати.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Солакова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема.
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Моля, продължете,  госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № ПВР-06-20 от 12.10.2016 г. по 

електронната  поща  е  пристигнало  запитване  от  община  Котел. 

„Молим да ни отговорите на следния въпрос: може ли лице, което е 

назначено  в  кметство  като  главен  специалист  и  има  достъп  до 

картоните и личните данни, да бъде назначено в СИК като член или 

като секретар на комисията?“

Подготвила съм кратък отговор, който е качен във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали,  със следния текст: „Законодателят 

в чл. 66 във връзка с чл. 96 от Изборния кодекс подробно е изброил 

несъвместимостите за заемане на длъжността член или секретар на 

СИК. Длъжността главен специалист в кметство не е сред тях.“

Няма  обръщение,  защото  така  е  изпратено  и  писмото  не  е 

подписано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Солакова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, предлагам това да го качим в рубриката „Въпроси и 

отговори“.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, 
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Росица Матева, Румен Цачев, Солакова, Таня Цанева);  против  – 

няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  понеже  днес  е  ред  на  софийските 

комисии, имах разговор с  председателя на Общинска избирателна 

комисия  госпожа Полина Витанова, която ми се обади във връзка с 

това, че ще ни изпрати регистъра на регистрираните партии и местни 

коалиции и кандидатски листи в Общинската избирателна комисия, 

тъй  като  ние  сме  теглили  жребий  и  ние  трябва  да  наредим 

бюлетината.

В тази връзка аз й казах, че Решение №3734 е пределно ясно. 

Те  имат  три  местни  коалиции  и  един  инициативен  комитет.  Но 

въпреки това мисля, тъй като това е сериозно предизвикателство, аз 

го направих в моята папка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Е ли в правомощията на 

Централната  избирателна  комисия  да  го  направи,  колеги?  И  да 

попитам на микрофон защо се заплащат средства за възнаграждения 

за ОИК?

Колеги, тъй като в началото на заседанието започнахме един 

доклад, който ще е добре да продължим в „Доклади по писма“ по 

отношение на бюлетината, давам думата на  госпожа Солакова и я 

упълномощавам и да води заседанието.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  моля  за  вашето 

мнение  по  въпроса  с  бюлетините  от  този  кочан,  който  ни  е 

представен.  Ние,  разбира  се,  още  вчера  видяхме  в  генерирания 

графичен файл на бюлетината,  че това е така,  но сега и на самия 

кочан  на  това  междуредие  за  №  3  –  е  първият  въпрос,  който 

поставям на вниманието ви.
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Вторият въпрос. На самата пунктирна линия и за сравнение с 

бюлетината от изборите за Европейски парламент от 2014 г. да се 

види,  че  наистина  се  откроява  и  ще  бъде  много  по-лесно  да  се 

откъсва бюлетината по тази линия от самия кочан.

Предлагам ви и във вътрешната мрежа е публикуван проект на 

отговор до Печатницата  на БНБ с това предложение,  само в тази 

част – относно пунктирната линия. Тъй като това е разликата между 

бюлетините,  която  съм  констатирала,  предлагам  ви  да  изпратим 

писмо, в което да предложим да има черна линия, отпечатана върху 

пунктирната линия. Това, едно.

А  по  отношение  на  това  междуредие  с  оглед  имената  на 

кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент,  аз  лично  не  правя 

никакво  друго  предложение,  защото  в  крайна  сметка  това  са 

позициите, които трябва да се заемат при изписване на….

Ето я бюлетината. Знаете, че с оглед подадената от нас заявка 

и в изпълнение на договора Печатницата на БНБ има готовност да 

започне печатането. Тази готовност беше налице още от вчерашния 

ден, когато беше организирано 24-часово дежурство в Печатницата 

на БНБ.

Изчакваме  единствено  решението  на  Върховния 

административен  съд  по  отношение  на  заличената  кандидат-

президентска двойка, която оспори нашето решение.

На този етап ви предлагам да гласуваме и да одобрим това 

писмо  и  да  го  изпратим,  за  да  може,  ако,  разбира  се,  получи 

мнозинство предложението, за да може Печатницата да предприеме 

необходимите действия по технологичното изпълнение на това наше 

предложение.  А,  когато  се  получи  информацията  от  Върховния 

административен  съд,  ние,  така  или  иначе,  ще  уведомим  и 

районните  избирателни  комисии  с  оглед  на  одобряването  на 

графичния файл.
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Уважаеми  колеги,  моля  колегата  Румен  Цачев  да  направи 

предложението си на микрофон.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предвид  обсъждането,  което 

направихме за полагането на тези черна линия върху перфорацията 

между кочана и самата бюлетина,  предлагам и в долния десен ъгъл, 

където  е  диагоналната  линия,  под  която  се  намира  номерът  на 

бюлетината, който отрязък се откъсва от секционната избирателна 

комисия  по  време  на  гласуването,  по  същия  начин да  има  черна 

плътна  линия,  като  по  този  начин  ще  се  разграничи  номера  на 

бюлетината  с  останалата  част  на  бюлетината  и  ще  облекчи 

допълнително секционните избирателни комисии.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  ако  няма  други 

предложения,  ако  няма  и  възражения  срещу  предложението  на 

колегата Цачев, считам, че в първата част, тъй като го обсъдихме и в 

неформален  порядък,  разгледахме  и  сравнихме  и  бюлетините,  да 

подложим на гласуване,  госпожо председател, цялото проектописмо 

заедно с предложението на колегата Цачев – при възможност върху 

диагоналната  пунктираната  линия  в  долния  десен  край  на 

бюлетината, отделяща отрязъка с номера на бюлетината, също да се 

отпечата черна линия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така направеното предложение.

Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева);  против – няма. 
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Предложението се приема.

Колеги, давам 30 минути почивка, може да бъде и по-дълга с 

оглед подготовката за предстоящите доклади.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме  17 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, останаха докладчици по предходни точки. Но аз първо 

ще  помоля  с  цел  и  бързина,  с  която  трябва  да  действаме,  да  се 

докладват делата.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  по  административно  дело  № 

11455 от 2016 г. на IV Отделение на ВАС, образувано по жалба от 

Инициативен  комитет  за  издигане  на  независим  кандидат  за 

президент Светослав Витков и независим кандидат за вицепрезидент 

Иван Велков,  е  постановено решение № 10673 от 12.10.2016 г.,  с 

което решение жалбата се отхвърля като неоснователна.

По административно дело № 11505 от 2016 г. на IV Отделение 

на  Върховния  административен  съд,  образувано  по  жалба  на  ПП 

Единна  народна  партия,  по  което  дело  впоследствие  бяха 

присъединени  и  жалбите  на  Сдружение  „Съюз  на  издателите  в 

България“, Офмедия и Уебграунд ЕООД, е постановено Решение № 

10675 от 12.10.2016 г.,  с  което са отхвърлени и трите жалби като 

неоснователни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги,  докладвам ви,  че  по 

административно дело № 11508 от 2016 г.,  което е образувано по 

жалба  на  ПП  ГЕРБ,  към  което  е  присъединено  административно 
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дело № 11512, образувано по жалба на кмета на Столична община 

срещу наше Решение № 3759-МИ от 08.10.2016 г.,  е  постановено 

решение с  № 230674 от 12.10.2016 г.,  с  което се отхвърлят двете 

жалби, подадени срещу нашето решение в частта му по т. 24.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, всички можем да се запознаем с тези решения. Те са 

публикувани  във  вътрешната  мрежа  в  папката  на   госпожа 

Бойкинова.

Във  връзка  с  така  направения  доклад  по  едното  съдебно 

решение давам думата на  госпожа Солакова.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед  на  приключилото 

производство  по  оспорването  на  решението  за  заличаване  на 

кандидат-президентска двойка предлагам да изпратим едно писмо до 

Печатницата  на  БНБ,  тъй  като вчера  ги  информирахме,  че  ще ги 

уведомим  своевременно  след  произнасяне  на  съда,  че  може  да 

започне  отпечатването  на  бюлетините  след  одобрението  им  и 

потвърждаването от Централната избирателна комисия. 

А едновременно с това предлагам едно писмо по електронната 

поща  до  всички  районни  избирателни  комисии  с  копие  до 

Печатницата  да започне процедурата по одобряване на графичния 

файл  на  предпечатен  образец  на  бюлетината  ведно  с  тиража  на 

бюлетините съобразно изпратената информация до всяка РИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  
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Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме с  дневния си ред.  Бяхме стигнали до 

„Доклади по писма“, но по предходни точки вече има докладчици в 

зала.

Продължаваме с точка пета от дневния ред:

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема   госпожо  председател,  тъй 

като колегата Ганчева е докладвала искане за отваряне на запечатано 

помещение в район „Одесос“ – община Варна, то беше разпределено 

но  мен,  но  тя  е  подготвила  решение  и,  доколкото  разбрах,  го  е 

докладвала и решение за отваряне вече е прието.

С  вх.  №  към  ПВР-14-24  от  09.10.2016  г.  е  пристигнало, 

интересно как, по е-mail искането на община Сандански за отваряне 

на запечатано помещение. Оригиналът беше пристигнал по-рано и 

вече имаме решение в тази насока. Тоест, уведомяваме ги с писмо да 

погледнат нашето съобщение на сайта ни.

Това е за сведение само.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

С  това  точка  пета  и  точка  шеста  от  дневния  ни  ред  са 

изчерпани.

Връщаме се на точка седма от дневния ред:

7. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-15-64 от 

11.10.2016  г.  по  е-mail  в  17,12  ч.  е  получена  в  Централната 

избирателна комисия жалба от Коалиция от партии „Алтернатива за 
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българско  възраждане“  срещу  решения  на  Районната  избирателна 

комисия в 10 район – Кюстендил. Беше ми разпределена снощи към 

19,00 ч.

Пак казвам, това е пристигнало по е-mail, което е свързано с 

изключително голям набор от документи, касаещи назначаването на 

секционните  избирателни  комисии  на  територията  на  община 

Кюстендил.  Обжалват  се  не  всички  решения,  а  една  част  от 

решенията.

Днес  дойдоха  и  оригиналите,  изпратени  от  Районната 

избирателна комисия и се запознавам с абсолютно всички материали 

и ще подготвя решението в законоустановения тридневен срок.

Благодаря ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги, по повод доклада на  господин Баханов! Материалите 

на  хартиен  носител  са  в  огромен  обем,  поради  което  не  съм 

резолирала за качване във вътрешната мрежа, но  господин Баханов 

ще ги носи тук и ще можете да се запознаете с тях в зала и преди 

заседание.

Колеги, продължаваме с точка осма от дневния ред:

8. Доклади по писма.

Отново  стигнахме  до   господин  Баханов.  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешна дата са качени отговори. Те са 

почти идентични, тъй като и въпросите, които задават към нас, са 

идентични  и  касаят  най-вече  възможността  за  гласуване  в  място, 

различно от постоянния адрес в различни вариации.

Така че ще ви ги докладвам с входящите номера: ПВР-22-350 

от 10.10.2016 г.,… Само на това искам да обърна внимание  с оглед и 

на евентуални дискусии.
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Това е писмо от Анастасия Каназирева: налага й се да отсъства 

от  София  в  деня  на  изборите  за  президент  на  Републиката. 

„Направих  опит  да  получа  служебна  бележка,  за  да  гласувам  на 

друго място, но в общината ми отказаха такава с мотива, че това е 

забранено. Сега питам: хем е задължително гласуването и след два 

поредни пропуска отпадаш от класацията, хем можеш да упражниш 

правото си на глас единствено и само по адресна регистрация. Бих го 

приела,  ако  се  гласуваше  за  местна  власт.  Но  за  президент  на 

Републиката логично е да можеш да гласуваш в цялата страна. Това 

ми е питането и ще съм благодарна, ако успеете да изискате от ЦИК 

някакво логично обяснение.“

Това е до ЦИК, но да изискат от ЦИК.

Отговорът ми е стандартният: „Отговор на същия, както и на 

други,  свързани  с  предстоящите  избори,  можете  да  откриете  на 

интернет-страницата  на  Централната  избирателна  комисия  в 

рубриката „Избори за президент и вицепрезидент“, подрубрика „За 

избирателите“ – „Въпроси и отговори“. Конкретно за Вашия случай 

– въпрос № 15.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля,  продължете, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващото писмо е с 

вх.  №  ПВР-22-355  от  11.10.2016  г.  и  касае  лице,  което  било 

регистрирано в Бургас, но е студент в София. Какво да направи, за 

да гласува в София със студентската си книжка. Насочвам го към 

„Въпроси и отговори“ и конкретно за неговия случай – въпрос № 16.

Следващото писмо, уважаеми колеги, е с вх. № ПВР-22-356 от 

11.10.2016 г. „Няма да се намирам на територията на избирателния 

район,  където в избирателен списък съм включен.  За  срок от два 

месеца се намирам в друг град“. Лицето не е със сменен настоящ или 

постоянен адрес. Може ли да бъде включено в избирателния списък 

посредством попълнена декларация, респективно лицето да упражни 

правото си на глас в друго населено място.
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Отново касае същия проблем и отново го насочвам към въпрос 

№  15  –  да  прочете  възможността  за  гласуване  в  друго  населено 

място, различно от постоянния адрес.

Следващият   вх. № ПВР-22-345  от  10.10.2016  г.  Отново  ги 

интересува  декларация  по  образец,  че  не  е  гласувало  и  няма  да 

гласува на друго място – къде може да се намери. По чл. 241, т. 3 и е 

студент.  Отново  го  насочвам  към  въпрос  № 16  за  възможността, 

която предоставя Изборният кодекс за гласуване на тези избори.

Следващият   вх. №  ПВР-22-340  от  10.10.2016  г.  Тук  става 

въпрос за подробна информация какъв е редът за гласуване в друга 

изборна секция в същия град.  „Става въпрос за баща ми, който е 

трудно подвижен и по постоянен адрес е в ж.к. „Красна поляна“, но 

живее при мен и желае да гласува в кв. „Симеоново“. Достатъчно ли 

е да носи със себе си декларация от избирател/гласоподавател пред 

СИК, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборния 

ден  или е  необходимо преди това  да  подаде  други документи по 

постоянния адрес?“. 

Отговарям им, че в конкретния случай има такъв отговор и се 

съдържа във въпрос № 15 от нашата рубрика за  възможността за 

гласуване на лица със затруднения в придвижването.

Следващият  вх. № ПВР-22-313 от 06.10.2016 г. Регистриран, 

живее в София, иска да гласува тук, но по лична карта е в Силистра. 

Какво  трябва  да  направи,  за  да  гласува  в  София.  Очаква  нашия 

отговор.  „Благодаря  и  лек  ден“.  Отново отговаряме,  че  отговорът 

могат да намерят в рубриката „Въпроси и отговори“ и във въпрос  № 

15.

Следващият  вх. № ПВР-22-331 от 07.10.2016 г. Има постоянен 

адрес  в  Бургас,  временен  –  в  Шумен,  където  живея.  Моля  да 

гласувам в Шумен на предстоящите президентски избори. 

Отново  могат  да  намерят  отговора  в  нашата  рубрика  и  по-

конкретно във въпрос № 15.

Последното запитване е с вх. № ПВР-22-330 от 07.10.2016 г. 

Пак  има  постоянен  адрес  в  един  град,  временен  адрес  –  в  друг. 
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„Искам да  гласувам на  предстоящите  избори по временен адрес“, 

каквото  и  да  значи  това.  Отговаряме  им,  че  могат  да  намерят 

отговора в рубриката „Въпроси и отговори“ и в конкретния случай - 

№ 15.

Имам едно писмо, последното, което е различно. То е с  вх. № 

ПВР-22-287 от  05.10.2016 г.  То е  изпратено  на  support  и  после е 

препратено на ЦИК. Въпросите  са два:  ще бъде ли задължително 

гласуването на тези избори и ще има ли гратисен период? Вторият 

въпрос: ще може ли да се гласува по електронен път.

Отговорът  е  качен  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали  от  днешна  дата.  Отговарям,  че  съгласно  чл.  3,  ал.  1, 

изречение второ от Изборния кодекс, изменен и в сила от 26.05.2016 

г. гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и 

представлява  изпълнение  на  гражданския  му  дълг.  След  това 

преразказвам всички алинеи на чл. 214, чл. 242а от Изборния кодекс 

относно  санкциите,  които  се  предвиждат  за  неупражняване  на 

гласуване.  Правя  го  в  разговорна  форма,  ясно  за  лицето.  Накрая 

отговарям,  че  не  е  предвидена  възможност  за  гласуване  по 

електронен път на тези избори.

Това ми е отговорът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам ан блок на гласуване така изготвените отговори.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.
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Следващ докладчик е  господин Пенев. Заповядайте, господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпило  е  писмо  с  вх.  № 

ПВР-04-04-9  от  12.10.2016  г.  от  заместник-директор  на  ГДБОП – 

МВР – старши комисар, с което писмо от нас се изисква „съдействие 

във връзка  с  извършващо се  разследване по постъпили сигнали с 

конкретно  посочени  регистрационни  номера  за  неправомерно 

използване на лични данни в избирателни списъци и инициативни 

комитети“ – колеги, цитирам дословно.

Предвид на това е изискано от нас да представим оригиналите 

на страница 565, ред 3900 и стр. 313, ред 3051, без да е ясно от кой 

списък.

В този смисъл и тъй като подозирам, че не става въпрос за 

избирателни  списъци,  а  за  списъци  с  избиратели,  подкрепящи 

регистрация  на  партия,  коалиция  или  инициативен  комитет,  съм 

подготвил едно писмо, с  което предлагам да уведомим  господин 

Темелакиев, че за да му укажем съдействие, е необходимо да уточни 

в кои списъци с избиратели за регистрация на партия, коалиция или 

инициативен  комитет  и  за  коя  регистрация  са  използвани 

неправомерно  лични  данни.  В  смисъл  дали  е  за  регистрация  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  или  в  информационно-

разяснителната кампания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Таня Цанева);  против – няма. 
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Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –   госпожа 

Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-04-02-8 от 11.10.2016 г. от Икономическа полиция при ОД на 

МВР – Пловдив, във връзка с извършена проверка по жалба на Юри 

Станков  за  това,  че  личните  му  данни  са  използвани  без  негово 

знание  от  Инициативен  комитет  за  участие  в  информационно-

разяснителната кампания, представена от Наташа Димитрова. 

Във връзка с образуваната проверка ни питат в кое населено 

място са изготвени списъците с имената на подкрепящите,  от кое 

населено място е списъкът, може ли да приложим заверено копие от 

страницата. Аз съм се свързала с него по телефона и съответно и в 

писмо  отговаряме  с  кое  решение  е  регистриран  инициативният 

комитет и че Централната избирателна комисия не може да отговори 

на поставения въпрос къде са изготвени списъците. По този въпрос 

следва да се  обърне към представляващия инициативния комитет. 

Прилагаме  заверено  копие  от  страницата,  съдържаща  личните 

данни, от която страница е видно кое лице е събирало подписите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  

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

против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  По  е-mail  е  постъпило  писмо  с  вх. 

№ ПВР-22-210 от 05.10.2016 г. от Весела Тингева, която ни казва: 

„Проверявам  си  ЕГН-то  във  връзка  с  националния  референдум. 

Подкрепила съм с подписа си референдума, обаче не се намирам в 

нито един списък. Моля за обяснение.“

Това, което съм й написала, съгласувано с колегата Христов, е, 

че  „причините,  поради  които  най-вероятно  не  се  намирате  в 

списъците  за  подкрепа  на  партия,  коалиция  или  инициативен 

комитет  за  участие  в  националния  референдум,  въпреки  Вашето 

твърдение, че сте подкрепили с подписа си, са следните. Възможно е 

партията,  коалицията  или  инициативният  комитет,  в  подкрепа  на 

която регистрация сте се подписали, да не са представили в ЦИК 

документи  за  регистрация  или  да  им  е  отказана  такава.  Другият 

вариант  е  при  пренасянето  на  данните  на  гласоподавателите  от 

списъка  на  хартиен  носител,  в  структуриран  електронен  вид  на 

списъка може да е допусната техническа при изписване на Вашите 

данни.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  

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

против – няма. 

Предложението се приема.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

писмо-отговор  към  ПВР-22-297  от  12.10.2016  г.  Получихме 

запитване  от   господин  Димитров  как  да  направи  проверка  в 

подписката. Съответно подробно му отговорихме в коя рубрика за 
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президент и вицепрезидент, съответно „За избиратели“, в рубриката 

„   Национален  референдум“  съответно  „За  гласоподаватели“. 

Господинът ни отговаря: „Много е сложно, явно никой не иска да е 

така.“ 

Докладвам ви го за сведение.

Също така ви докладвам и за сведение писмо с вх. № МИ-06-

883 от 12.10.2016 г. от община Кърджали. Писмото е от кмета, който 

във  връзка  с  наше  разрешение  –  на  Централната  избирателна 

комисия  –  за  отваряне  на  помещение  ни  изпраща  заповедта  и 

констативния протокол, с който са отворили помещението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  молба  от 

областен председател на ПП АБВ, с което иска да извършим смяна 

на  резервен  член  на  26  РИК  –  София,  от  квотата  на  АБВ,  като 

Емилиян  Димитров  Иванов  заеме  мястото  на  Радослав  Емилов 

Атанасов.

Моля с протоколно решение да утвърдим този резервен член.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  в  тази  точка  е   госпожа  Иванова. 

Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  писмо, 

постъпило по електронната поща на ЦИК с вх.  № ПВР-22-348 от 

10.10.2016 г. В същото писмо  госпожа Анелия Димова ни пише, че 

няма  да  има  възможност  да  посети  избирателната  си  секция,  тъй 

като в изборния ден ще бъде в болница във връзка с предстоящо 

раждане или в къщи с новородено дете.

В тази връзка същата ни моли да потвърдим дали гласуването 

от тази година е задължително и, ако е задължително, как може да 

упражни правото си на глас, без да посещава избирателната секция.

В  тази  връзка  съм  подготвила  следния  отговор.  На  първо 

място  пояснявам,  че  гласуването  е  задължително  във  връзка  с 

разпоредбата  на  чл.  3,  ал.  2.  Извършва  се  лично от  избирателя  и 

представлява  изпълнение  на  гражданския  дълг,  както  и,  че  се 

извършва по избирателната секция. 

С  оглед  двете  хипотези,  които  поставя  –  дали  ще  бъде  в 

болница във връзка  с  предстоящо раждане или пък ще си бъде  в 

къщи, вече съм диференцирала отговора в следния смисъл:

„Ако  сте  в  болница  във  връзка  с  предстоящо  раждане,  то 

ръководителят на лечебното заведение не по-късно от 48 часа преди 

изборния  ден  следва  да  уведоми  органите  по  чл.  23,  ал.1,  тоест, 

общинската  администрация  по населеното място,  в  което  се  води 

регистърът на населението, за да бъдете заличена от избирателния 

списък  по постоянния ви адрес  преди подаване на  избирателните 

списъци за гласуване на секционните избирателни комисии. 

В случай, че във връзка с предстоящо раждане бъдете приета в 

лечебното заведение след изтичането на този срок от 48 часа преди 

изборния ден, то следва да бъдете дописана в избирателния списък 

от секционната избирателна комисия след представяне на документ 

за самоличност и на декларация по образец, че не сте гласували и 

няма да гласувате на друго място“ -  имам предвид избирателната 

секция  в  съответното  лечебно  заведение  –  „ако  са  налице 

предпоставките за най-малко 10 избиратели.
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Ако в  изборния ден сте  в  къщи вече  с  новородено дете,  то 

можете да упражните правото си на глас в избирателната секция по 

постоянния ви адрес.“ 

По  отношение  на  желание  да  гласува  в  друга  избирателна 

секция  препращам  към  отговора  по  т.  15  в  рубрика  „Въпроси  и 

отговори“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Иванова.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  В  писмото,  където  пишете  „да 

представите декларация“,  трябва да бъде „попълните декларация“, 

защото  откъде  да  я  вземе тази  декларация?  Те  са  длъжни да  й  я 

дадат, за да я попълни.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Добре,  ще  добавя  „да  попълните 

декларация“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други становища? 

Не виждам.

Продължете,  госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Отново по електронна поща е пристигнало 

писмо с наш вх. № ПВР-22-347 от 10.10.2016 г.   Госпожа Румяна 

Недкова Стоянова поставя два въпроса. Уведомява ни, че е ходила в 

50  ОУ  и  не  се  открива  в  избирателните  списъци,  не  знае  защо. 

Вторият въпрос, който поставя, е следният: „Мъжът ми е в Белгия. 

Как  ще  гласува,  моля?  То   се  казва…“ еди  как  си,  „…живеем  в 

Драгалевци“.

В тази връзка съм изготвила един отговор относно това къде се 

публикуват  избирателните  списъци  и  как  тя  може  да  направи 

справка там. Ако се касае за евентуална непълнота или грешка, съм 

описала  подробно  цялата  процедура  как  може  да  подходи,  за  да 

отстрани  евентуална  непълнота  или  грешка.  Как  може  да  подаде 

заявление  до  кмета,  в  какъв  срок,  включително  и  как  може  да 

обжалва отказа за вписване в избирателния списък.
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По  отношение  на  втория  въпрос,  свързан  със  съпруга  й, 

гласуването в Белгия, предлагам – аз бях отговорила подробно, но 

виждам,  че  колегите  се  организират  към  рубрика  „Въпроси  и 

отговори“ – да се запознае с отговорите на въпроси № 2, 3 ,4 и 5 от 

същата рубрика. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  благодаря, 

госпожо Иванова.

Колеги, има ли коментари? 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  По  отношение  на  първата  част  от 

въпроса  може би трябва да  потърси къде трябва да  гласува в  ГД 

ГРАО чрез нас, защото тя може да е гледала списъка и да не се е 

видела. Това са хиляди имена.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Подлагам ан блок на гласуване тези отговори.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня  

Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  правя  предложение 

отговора на този въпрос от колегата да влезе в рубриката „Въпроси и 

отговори“, тъй като е специфичен. Досега не е разглеждан като казус 

по въпроси и отговори.  Да влезе в рубриката ни,  за  да може при 

идентични въпроси да насочваме избирателите към отговора на този 

въпрос.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мартин  Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против 

– няма. 

Предложението се приема.

Колеги, връщаме се към постоянно активната точка първа от 

дневния ред:

1. Доклади по организацията на изборите извън страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка  с  моите  инициали  е  разположена  изготвена  справка  от 

колегите  от  администрацията  за  неприети   за  коректни заявления 

поради  непълно  или  грешно  попълнени  заявления.  Изписани  са 

мястото, имената и е посочена причината, поради която се считат за 

некоректни.  Това  е  от  постъпилите  заявления  от  ДКП-тата  и 

съответно  от  върналата  се  проверка  от  "Информационно 

обслужване" АД. 

Аз предлагам да  ги приемем за  сведение,  както приехме на 

колегата  Грозева  вчера  аналогично,  предвид,  че  няма  как  ние  да 

изправим тези грешки. Например, посочвам: не е посочено ЕГН в 

заявлението,  не  са  посочили  място  за  гласуване  в  заявлението, 

грешно изписване на ЕГН.

Предлагам да го приемем за сведение.



66

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

становища? Не виждам. Остава за сведение.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  току-що 

пристигнали на мой доклад предложения от мисията ни в Мексико. 

С вх. № ПВР-04-01-85 от 12.10.2016 г., което е относно подготовката 

за  произвеждане  на  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република България и е съгласна грама. Първият секретар сочи, че е 

информирал, че по предварителни данни, събрани към 16 септември 

2016 г.,  би могло да се открие само една секция в посолството в 

Мексиканските съединени щати, гр. Мексико. Но поради факта, че 

към 11.10.2016 г.  в  задграничното представителство са постъпили 

само две заявления, такива, на страницата на ЦИК, въпреки нашите 

писмени  уведомления  до  българската  колония,  считаме,  че 

финансово не е целесъобразно да се разкрива такава в посолството 

на Република България в Мексико.

Предлагам съгласно предходно протоколно решение да отиде 

за  обобщаване  и  за  съблюдаване  и  предприемане  на  решението 

съгласно чл. 12 от Изборния кодекс.

С вх. № ПВР-04-01-84 от 12.10.2016 г. , което е от ГК – Солун, 

относно  подготовката  за  организация  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката и  национален референдум. Отново 

предлагам  съгласно  предходно  протоколно  решение  да  бъде 

разгледано.

Писмо  с  вх.  №  ПВР-04-01-83  от  12.10.2016  г.,  което  е 

изпратено от Министерството на външните работи и е до  госпожа 

Алексиева във връзка с грама, изх. № ПР-17-12-35 от 11.10.2016 г. от 

посолството на Република България в Лондон се обръщаме с молба 

да  ни  предоставите  координати  на  българските  граждани,  подали 
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електронно заявление за гласуване чрез сайта на ЦИК за посочените 

в грамата места.

Колеги,  припомням,  тази  грама  е  относно  становище  на 

посолството  на  Република  България  в  Лондон  във  връзка  с 

изтичащия  на  11.10.2016  г.  срок  за  подаване  на  заявления  и 

предстоящо определяне от ЦИК на местата и броя на избирателните 

секции  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  и   национален 

референдум  на  територията  на  Обединеното  Кралство,  като  в 

грамата се посочваше,  че в съответствие с  чл.  22,  ал.  2 на ИК са 

отправили  своевременно  покани  към  българската  общност  в 

Обединеното Кралство чрез своите интернет и фейсбук – страници, 

за установяване на контакти.

Въпреки това представители на българската общност от част 

от местата, за които е подаден необходимият брой от 60 заявления за 

образуване на секция, не са установили до момента никакъв контакт 

с  посолството  за  организацията,  свързана  с  образуване  на 

съответната  секция  предвид  наближаващия  съвсем  скоро,  на  15 

октомври, срок за обявяване на местата за гласуване от Централната 

избирателна комисия. И това се отнася за следните места – изписани 

на  латиница  –  Ридинг,  Голф До –  Лондон,  Херои,  Хемел и  така, 

както са посочени в грамата. 

Колеги,  в  унисон с  предходни  наши протоколни решения  с 

оглед улеснение предлагам да одобрим с протоколно решение и да 

подадем  заявка  към  "Информационно  обслужване"  АД  да  бъдат 

взети  данните  и  контакти  и  е-mail-и,  които  се  съдържат  в 

електронните заявления, но първо в заявленията, които са подадени 

чрез  нашата  интернет-страница,  и  приложено  да  бъдат  изпратени 

като  контактна  информация  на  Министерството  на  външните 

работи.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова, Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, да продължите с докладите си.

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

ПВР-22-381 от 12.10.2016 г. от лице Георги Божанов, което сочи, че 

ще бъде на 6 ноември в командировка в Мадрид и именно това е 

поводът  да  ни  пише.  Може  ли  да  ми  дадете  информация  какво 

трябва  да  направя,  за  да  гласувам  в  Мадрид.  Благодаря 

предварително.

Колеги, предлагам да му отговорим какво трябва да направи с 

оглед вече и въпросите и отговорите, които сме качили на нашата 

интернет-страница – стандартен отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова, Мартин  Райков, Мария  Бойкинова, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против 

– няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, да продължите докладите си.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам едно писмо, което е в 

моите  писма,  но  няма  входящ  номер.  Това  е  разменена 
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кореспонденция  чрез  support  от  господин  Kalin_Petrov.com. 

Отговорил му е Илия Горанов.

Предлагам го за сведение.

Колеги,  докладва ви вх.  № ПВР-04-01-73 от  12.10.2016 г.  – 

„молба  за  откриване  на  избирателни  секции  в  чужбина“  е 

наименувано от лице, което се сочи като Божидар Борисов Гаджев 

със съответното ЕГН, организирал и спечелил седем селекции и с 

посочен е-mail, като сочи, че в Испания, Колядо Вилялба, и регион и 

пощенски код 28400.  В този град и регион живеят между 1200 и 

1400 българи.  Сочи,  че по обективни и субективни причини няма 

достъп до заявление по образец, Приложение № 21.

Колеги, аз ви предлагам да го приемем за сведение, тъй като 

то е изпратено на 11.10.2016 г.  в 23,52 ч. и аз лично не разбирам 

какви  са  субективните  и  обективни  причини,  които  са 

възпрепятствали в случая.

Докладвам го за сведение.

Писмо  с  вх.  №  ПВР-22-370  от  11.10.2016  г.  от  госпожа 

Фиданова. Бих искала да сигнализирам за проблем при опита ми да 

се регистрирам в сайта.

Предлагам го за сведение. Вероятно е отговорено чрез support 

и срокът изтече.

Това е към момента.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Преминаваме към точка девета от дневния ред:

9. Доклад относно назначаване на ИКТ.

Предложете  новата  точка  и  ще  упълномощя   госпожа 

Солакова да води заседанието.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Уважаема   госпожо  председател, 

благодаря Ви. Моля, колеги, да включим нова точка в дневния ред за 

одобряване на договор, който Централната избирателна комисия да 

сключи с Еф Ти Ви Комюникейшънс ЕООД. Това е фирмата, която с 
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наше  решение  беше  определена  да  подпомага  дейността  на 

Централната  избирателна  комисия  при  осъществяване  на 

разяснителната  кампания.  Тъй  като  тази  фирма  започна  и 

осъществява ефективно вече дейности така, както са предвидени по 

конкурса за поръчка, добре би било да сключим все пак и договора, 

в изпълнение на който фирмата вече работи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има предложение 

за включване на нова точка в дневния ред – точка 9а.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Може  към  тази  точка  да  обсъдим  и 

договора  с  другата  фирма,  която  е  изработила  видеоклиповете, 

защото и той не е подписан.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има предложение за нова 

точка – т. 9а – в дневния ред.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, 

Мартин  Райков, Мария  Бойкинова, Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, приехме нова точка – т. 9а – в дневния ред.

Сега сме на т. 9. Доклад относно назначаване на ИКТ.

Упълномощавам  госпожа Солакова да води заседанието.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз ще ви помоля преди да ви 

докладвам самия трудов договор, който бихме искали и във връзка с 

който бих искал да вземем протоколно решение, само да ви помоля 

при доклада, който направих от конкурсната комисия по избиране на 

лице, което да бъде назначено за специалист по информационни и 

комуникационни технологии, не направих предложение поради мой 

пропуск за приемане работата на външния експерт – член на тази 

комисия. 
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Затова ви моля, нека сега с протоколно решение да одобрим 

работата на външния експерт, за да може съответно да му се изплати 

възнаграждението.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  има  ли  въпроси, 

коментари? Няма.

Моля, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев,  Камелия Нейкова, Мартин Райков, Мария 

Бойкинова, Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  с  лицето,  което  избрахме  да  се  сключи  трудов 

договор,  ние  с  протоколно  решение  от  8  октомври  определихме 

трудовият договор да е срочен, но и да е съобразен с разпоредбата на 

чл. 39, ал. 4 от Правилника за дейността на Централната избирателна 

комисия.  Тоест,  такъв,  който  да  е  до  четири месеца  преди  и  два 

месеца след изборите, като средствата за възнаграждението му бъдат 

от план-сметката.

Проблемът  е  обаче,  че  лицето  е  в  трудов  договор,  който  е 

прекратило  с  предизвестие,  но  срокът  на  предизвестието  е 

едномесечен, поради което не може да встъпи веднага в длъжност. 

Възможността му е да заеме длъжността от 1 декември, при което 

положение се обезсмисля назначаването му за един месец. Тоест, до 

6  януари,  когато  приключват  двата  месеца  след  произвеждане  на 

изборите.

Затова ви предлагам да сключим договора само на основание 

чл. 67, тоест, срочен за шест месеца, така и както сме го обявили, и, 

разбира се, да бъде със срок за изпитване, който срок за изпитване е 

в общия шестмесечен и е в полза на работодателя.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, въпроси, коментари? 

Няма.
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Моля, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин 

Райков, Мария  Бойкинова, Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Предложението се приема.

Продължете, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е  качен  проектът  на  договор,  който Централната 

избирателна комисия да сключи с Еф Ти Ви Комюникейшънс ЕООД.

Същият беше изготвен от юрисконсулта Желязков, съгласуван 

е освен от мен, и с колегата Нейкова,  колегата Матева,  въобще с 

много колеги, включени в групата по разяснителната кампания.

Моля обаче да се запознаете и вие с проекта на договор и, ако 

няма някакви  бележки по него,  да  одобрим сключването  му и  да 

упълномощим  председателя  на  Централната  избирателна  комисия 

съответно да го подпише.

В него са възпроизведени като предмет дейностите, които са 

били  предмет  на  обществената  поръчка,  уредени  са  въпросите  с 

цената, начина и срока на плащане според направеното предложение 

от  участника  в  обществената  поръчка,  както  и  правата  и 

задълженията  на  страните,  сроковете  и  начина  на  приемане  на 

работата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, по същия начин в папка с моите 

инициали е договорът с другия, спечелил обществената ни поръчка 

изпълнител,  който  изработва  аудиовизуалните  произведения  и 

подготовка на други печатни материали. 
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Така  че  ще  ви  моля  да  се  запознаете  и  с  него.  Както  каза 

колегата  Пенев,  той  също  е  разглеждан  от  доста  колеги  от 

Централната  избирателна  комисия,  които  бяха  и  в  състава  на 

комисията по обществените поръчки.

Така че ще ви моля, ако нямате забележки, да се запознаете и 

да упълномощим председателя да го подпише.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване.

Режим  на  гласуване  по  първия  договор  –  предложен  от 

господин Владимир Пенев.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова, Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева);   против  – 2  (Ивайло  Ивков,  Мартин 

Райков). 

Предложението се приема.

Колеги,  сега  подлагам  на  одобрение  втория  договор  – 

предложен от  госпожа Росица Матева.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);   против  – 1 

(Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема.

Колеги,  нека  направим  докладите  по  постановления  на 

прокуратури и се връщаме на медийните пакети.

Преминаваме към точка десета от дневния ред:
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10.Доклади по постановления на прокуратури.

Първи докладчик е  господин Ивков. Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  за  тези,  които  не  знаят,  във 

вътрешната  мрежа  има  папка   „Местни  избори  2015“  – 

„Постановления на прокуратури“. Там има инициалите на няколко 

колеги  –  мисля,  че  са  моите,  на  колегата  Пенев  и  на  колегата 

Сюлейман. Има такива, за които пише, че са докладвани. Другите 

постановления можете да видите като номера. Ако искате, ще изчета 

номерата: вх. № МИ-09-770; вх. № МИ-09-771; вх. № МИ-09-775; вх. 

№ МИ-09-776; вх. № МИ-09-777; вх. № МИ-09-779; вх. № МИ-09-

788; вх. № МИ-09-781; вх. № МИ-09-789; вх. № МИ-09-790; вх. № 

МИ-09-792; вх. № МИ-09-794; вх.       № МИ-09-795; вх. № МИ-09-

800; вх. № МИ-09-801; вх. № МИ-09-807; вх. № МИ-09-809.

Това  са  в  папката  –  17  на  брой  постановления  за  отказ  от 

образуване  на  наказателни  производства,  които  съгласно  наше 

протоколно решение ви докладвам за сведение към този момент и 

всеки от вас може да се запознае и отново да ги внесе в зала, ако има 

противно мнение, че не трябва да са за сведение.

Отделно от това ви докладвам и едно с вх. № НР-09-40 – също 

за сведение. Общо 18 на брой постановления.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Следващ докладчик е  господин Пенев. Заповядайте, господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, по същия начин ви докладвам 

съобразно протоколното ни решение от 1 юни 2016 г. постановления 

на прокуратури, които предлагам да останат за сведение. Същите са 

качени  в  папка  „Местни  избори  2015  г.“  в  съответната  папка 

„Постановления“, където има папка с моите инициали „ВП“ и вътре 
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съответно  в  още  две  папки  –  едната  е  ЕП-2,  а  другата  МИ-7, 

съответно са качени постановленията, които касаят местни избори и 

постановленията,  които  касаят  избори  за  членове  на  Европейски 

парламент от Република България и са общо18 на брой.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Следващ  докладчик  е   господин  Баханов.  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, също докладвам пет 

броя постановления. Едните са за прекратяване, другите са за отказ 

за  образуване  на  досъдебни  производства.  Те  се  намират  във 

вътрешната мрежа в папка с  моите инициали в „Местни избори“, 

както  казаха  и  предходните  докладчици,  само  с  един  нюанс  за 

едното  от  постановленията.  То  е  от  Районна  прокуратура  – 

Благоевград,  и е  по отношение на много лица.  Накрая,  след като 

пише  „Отказвам  да  образувам  досъдебно  производство  …“  по 

съответната  преписка,  постановява  се  препис  от  настоящото 

постановление да се изпрати до ВКП и директора на ОД на МВР – 

Благоевград за сведение. Но отдолу пише: „Препис от настоящото 

постановление  ведно  с  всички  материали  по  преписката  да  се 

изпратят  до  Централната  избирателна  комисия  за  преценка  по 

компетентност дали в случая следва или не следва да се образуват 

административно-наказателни  производства  за  състави  на 

административни нарушения по някои от съставите, посочени в Част 

трета  „Административно-наказателни  разпоредби“  на  Изборния 

кодекс и въобще дали не се касае за маловажен случай на нарушение 

по смисъла на чл. 24 от ЗАН във връзка с действията на членовете на 

съответните секционни избирателни комисии, в които са гласували 

посочените в  постановлението 12 лица.
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Само  искам  да  уточня,  тъй  като  ги  изчетох  изцяло,  това 

постановление за отказ е около 33 страници, навсякъде подробно са 

обсъдени от обективна и от субективна страна както изпълнителното 

деяние на лицата, срещу които е имало преписка или сигнал, така и 

действията  на  секционните  избирателни  комисии.  Навсякъде 

подробно е обсъдено и е счетено, че не са извършили престъпления. 

Вече, оттук нататък Централната избирателна комисия следва 

да  прецени  дали  е  налице  или  не  е  основание  за  търсене  на 

административно-наказателна  отговорност  на  тези  лица.  Но, 

доколкото  си  спомням  практиката  на  Централната  избирателна 

комисия,  най-добре  е  да  се  насочим  към  акцентиране  на  тези 

въпроси при бъдещите ни обучения, когато ще извършим обучение 

на съответните районни избирателни комисии, а те на съответните 

секционни избирателни комисии, независимо от факта, че в случая 

предстои обучение за избори за президент и вицепрезидент, а тук се 

касае за местни избори със своите нюанси, а именно, че най-вече се 

греши относно въпроса за уседналостта.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги,  ако  не  се  появи нещо извънредно,  връщаме се  към 

последна точка от дневния ред:

4. Доклади по медийни пакети.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може ли да докладвам едно предложение 

за отваряне на запечатано помещение. Ако прецените!

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  още  един 

доклад по отваряне на запечатано помещение и преминаваме към 

медийните пакети.

Заповядайте, господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-

14-199 от 11.10.2016 г.  от ОИК – Белица. Получили сме искане за 

отваряне на помещение във връзка с писмо от разследващите органи 

на  Районно  управление  –  Разлог,  да  се  проверят  съответните 

списъци.

Предлагам  да  им  се  отговори  със  стандартното  писмо,  че 

всъщност няма нужда от разрешение за отваряне на помещение, тъй 

като изрично сме го описали в наше Решение № 2662, т. 30 и т. 31 от 

въпросното решение.

Предлагам да се изпрати въпросното писмо по стандарт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Няма.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария 

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

против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С писмо с вх. № ПВР-114-22 от 05.10.2016 

г. във вътрешната мрежа в папка с моите инициали имаме искане от 

община Разград за отваряне на запечатано помещение,  в което се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  2011,  2013  и  2015  г. 

Общината иска във връзка с предстоящите избори да ги прехвърли 

от  едни  клетки  в  други  в  съседното  помещение  и  ни  молят  да 

отворят и да ги прехвърлят, за да могат да освободят място за новите 

избори.

Проектът на решение е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали с № 3772.
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Аз  предлагам  да  им  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение, съответно да си извършат действията, като достъпът до 

запечатаното помещение да се извърши въз основа на наше Решение 

№ 2662 със съответното описване и присъствие на органите, които 

сме описали в това наше решение, като после ни ги изпратят обратно 

подписаните протоколи и книжа.

Писмото е по стандартния начин, уважаеми колеги. Аз само 

резолирам идеята.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня 

Цанева, Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3773 – ПВР.

Моля, продължете,  господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Последно, уважаеми колеги. С вх. № ПВР-

14-23  от  10.10.2016  г.  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали има  искане  от  кмета  на  община  Силистра,  който  също 

иска отваряне на запечатано помещение, в което има изборни книжа 

от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  през  2011  г.,  от 

Националния  референдум  през  2013  г.  и  изборите  за  членове  на 

Европейски парламент през 2014 г., изборите за Народно събрание 

през 2014 г. Те също искат да си освободят помещението, съответно 
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да си прехвърлят старите книжа в отделен архив, за да освободят 

място за новите избори. 

Също по стандарт предлагам да им се разреши отваряването 

на  запечатаното  помещение,  като  действията  да  се  извършат  въз 

основа на наше Решение № 2662 по реда на т. 30 и т. 31, съответно 

да се съставят протоколите въз основа на това решение, а после да 

ни ги изпратят обратно, след тяхното съставяне.

Това е по същество, като също ще бъде по стандарт.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия 

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица  Матева,  Таня  Цанева и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3774-ПВР.

Колеги, давам пет минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме  13 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум. 

Продължаваме днешното заседание с точката, до която бяхме 

стигнали преди почивката.

Има думата  госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги, 

на  вашето  внимание  ви  предлагам  едно  запитване,  получено  от 

телевизия Евроком, национална кабелна телевизия, с вх. № ПВР-20-

278 от 11.10.2016 г. Заявката е между тази медия и за кампанията на 

президентска двойка Инициативен комитет Камен Попов и Георги 

Неделчев. Заявката е на стойност 33 982,08 лв. с включен ДДС.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предложението на групата 

е да отговорим, че има такива средства. Има ли всъщност?

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Да,  има.  Да  не  се  повтарям  при  всяко 

докладване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докладвате  тези,  при 

които съответният политически субект има средства.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Имат суми във съответните медийни пакети, 

както  и  медиите  са  си  подали  в  срок  тарифите.  Нещо  повече, 

Евроком, тъй като има вече представени договори, те са си подали и 

декларацията,  че  не  надвишават  средните  търговски  цени  за 

последните шест месеца.

Следващата заявка, която ви докладвам, е с вх. № ПВР-20-262 

от  10.10.2016  г.  Ако  не  възразявате,  тази  заявка  ви  предлагам 

отделно  да  я  гласуваме.  Заявката  е  от  Инициативен  комитет  за 

издигане  на  независим  кандидат  за  президент  Камен  Попов  и 

независим  кандидат  за  вицепрезидент  Георги  Неделчев  и  е  на 

стойност  6  000  лв.  с  ДДС.  Заявката  е  между  цитирания  от  мен 

инициативен комитет и Българска телеграфна агенция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вие  предлагате  да  ги 

гласуваме поотделно? Да.

Колеги, имаме ли коментари? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  отговора  за  наличие  на 

съответни средства по медийни пакети по първия доклад, първата 

заявка  - с телевизия Евроком.
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Режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  9 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя 

Иванова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева и);   против  – 7  (Ивайло  Ивков,  

Цветозар Томов……

( Господин Сюлейман не съобщава гласувалите против. )

Предложението не  се приема.

За обяснение на отрицателен вот първи беше  господин Ивков, 

след това –  господин Томов.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Доколкото  този  проект  за  протоколно 

решение не събра мнозинство и следва да бъде мотивирано, аз бих 

искал  накратко  да  изложа  моите  мотиви  да  гласувам  против 

специално по този пакет.

Истината е, че Приложение № 1 от наше Решение № 3706 по 

никакъв начин не преклодира възможността да се каже не само от 

кого е получена заявката, а за кои предавания, на каква стойност и 

тази  стойност  да  бъде  разбита  по  предаванията,  за  да  видим ние 

каква  реална медийна услуга  ще бъде  извършена.  Аз  не  намирам 

данни  в  запитването  на  тази  медия.  В  такъв  случай  не  мога  да 

потвърдя  готовността  на  Централната  избирателна  комисия  да 

заплати стойността на заявените за излъчване платени форми, тъй 

като нямам информация за платените форми. Никъде тук не виждам 

информация за  платените  форми,  разбита  по пера  и  за  цената  на 

всяка една платена форма. Ако бях видял в кое време кое предаване 

и какво ще се излъчва, да, аз щях да мога да формирам мнение дали 

бих бил готов да заплатя, тъй като ние неправилно възприемаме, че 

ни  питат  само  дали  имат  необходимите  средства  Да,  има 
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необходимите средства  този регистриран инициативен комитет по 

смисъла на чл.  16,  ал.  3 – мисля,  че беше - от специалния закон, 

обаче  аз  считам,  че  макар  и  нашата  изборна  книга  да  не  казва 

конкретно, то има място там, където пишем за какво е заявката, да 

бъде изчерпателно изброено кое предаване, на каква стойност, каква 

е цената за това време и т.н.

Не  виждам нещо такова  тук,  така  че  не  мога  да  формирам 

мнение  дали  съм  готов  аз  лично  да  потвърдя  готовността  и 

респективно ЦИК да потвърди готовността си да заплати евентуален 

такъв пакет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше обяснение на 

първия отрицателен вот.

За обяснение на втория отрицателен вот има думата  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, гласувах против това 

да  приемем  това  запитване  поради  следната  причина.  В  него  е 

предвидена и е посочена обща сума за извършване на предизборен 

спот, която е близо 31 000 лв. В тарифите на телевизия Евроком се 

дава  пакетна  цена  за  излъчване  на  250  30-секундни  предизборни 

спота на цена 8 750 лв. Тоест, трябва да съдя, че на нас се предлага 

да  одобрим  заявка,  в  която  съответният  инициативен  комитет  е 

решил  хиляди  пъти  за  20  дни  да  бъде  излъчван  един  и  същи 

предизборен  спот,  с  което  да  си  похарчи  почти  всички  пари  от 

медийния пакет.

Това естествено поражда две хипотези. Едната е, че става дума 

за изключително – да го кажа с по-мека дума – неумно изразходване 

на  тези  рекламни  средства  с  еднообразна  реклама  в  една  – 

единствена  медия,  което  някак  си  не  оправдава  държавната 

инвестиция в тази реклама. А другата е, че тази поръчка е трудно 

изпълнима в този обем и за това време.
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Поради  тези  си  съмнения  аз  не  мога  да  подкрепя  това 

запитване. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Томов.

Колега  Цанева,  Вие  докладвахте  две  предложения.  Второто 

беше БТА и инициативен комитет. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Колеги, отменям гласуването, за да се изясни.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Разбивката, която е дадена за период от 18 

дни по заявка на възложителя,  като за 18 дни сумата е 3 600 лв., 

което  обхваща  публикуване  на  прессъобщение,  снимки  и 

видеоматериали и за 1400 лв. организиране на пресконференции в 

пресклубовете на Агенцията по заявка на инициативния комитет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч 

Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);  против – 2 (Александър 

Андреев, Росица Матева),

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Андреев, за обяснение на отрицателен 

вот.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  гласувах 

против не, защото съм против – искам да го подчертая – Агенция 

като  БТА.  Но  Централната  избирателна  комисия  в  нарушение  на 
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едно свое решение и в противоречие с §1, т. 15 ограничи правото на 

всички  доставчици  на  онлайн-новинарски  услуги  да  могат  да  се 

възползват от медийните пакети. 

В тази връзка,  след като прие такова решение,  Централната 

избирателна  комисия  в  случая  дори  не  го  приложи  и  докрай,  а 

направи едно изключение в нарушение на своето решение.

Аз лично считам, че би следвало да има последователност от 

страна  на  Централната  избирателна  комисия  и  по  отношение  на 

онлайн новинарските услуги, които са изключени от т. 10 на нашето 

решение и би следвало ние да не одобряваме този медиен пакет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Продължете,  госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Уважаеми  колеги,  уважаема   госпожо 

председател,  аз ще продължа със следващите заявки, но към това, 

което току-що гласувахме, искам все пак да имам и вашето съгласие 

да отговорим на Евроком, защото ние по някакъв начин трябва да 

отговорим. Приемате ли да отговорим, че с протоколно решение сме 

отказали заявката и Централната избирателна комисия – сега няма 

точно  да  го  формулирам,  но  смисълът  е  този  –  иска  от  тях…. 

Господин  Ивков,  Вие  какво  казахте?  До  поискаме  допълнителна 

информация, състояща се в разбивка на часови пояси и т.н.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  госпожа Цанева 

поставя  един  принципен  въпрос  –  тогава,  когато  ние  не  сме 

постигнали  необходимото  мнозинство,  както  в  случая,  дали  би 

следвало да отговорим на съответната медия, която оправя към нас 

заявката.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз считам, че не само 

е необходимо, но е задължително да го направим това, тъй като, ако 
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не се лъжа, преди няколко дни ние давахме положителен отговор на 

такива  заявки  без  допълнителни  уточнения  на  същата  телевизия. 

Така че, след като от един момент нататък започваме да гласуваме 

отрицателно и да не даваме съгласие,  трябва да мотивираме защо 

досега  сме  давали,  както  каза  и  колегата  Андреев  –  да  има 

последователност  в  решенията  на  Централната  избирателна 

комисия.  Три  или  четири  дни  даваме  и  при  една  такава  заявка, 

неподплатена  с  необходимите  доказателства,  които  в  момента 

въвеждаме, а оттук нататък не даваме.

Така  че  считам,  че  е  задължително,  даже  въпреки  че  сме 

гласували  „за“,  да  им  укажем,  ако  може,  на  добра  воля  да  ни 

представят  и  за  предишните,  одобрените  заявки  разбивка  такава, 

каквато  искаме  за  тази  заявка,  ако  се  приеме  от  Централната 

избирателна комисия, че ще изискваме такова нещо с писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги,  има  ли  други  становища?  Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че тъй като не е ясно, ние сме 

колективен  орган  и  не  е  ясно  какви  са  подбудите  и  мотивите  на 

всеки един от членовете на Централната избирателна комисия да не 

подкрепи тази заявка, примерно бяха изказани два отрицателни вота 

– единият за едно, другият за друго. Не, че аз не подкрепям другия 

отрицателен  вот,  но не  съм се  сетил  за  това  и  не  съм имал  тази 

информация. Аз на друго основание съм гласувал против.

Аз мисля просто да отговаряме, че не одобряваме заявката на 

основание  протоколно  решение  на  ЦИК  от  еди-коя  си  дата. 

Протоколът ще бъде достъпен в съответната….. и там ще могат да се 

уведомят за мотивите ни.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично считам,  че при всички 

случаи  ние  по  някакъв  начин  трябва  да  обективираме  защо 

отказваме. Защото в този случай все пак трябва да дадем и правото 

както на политическия субект – Инициативния комитет в случая – 

така и на медията да защитят своите права и интереси в този процес.

В противен случай ние какво правим? Отказваме. Правим едни 

отрицателни  вотове,  мотивираме  и  с  това  преграждаме 

възможността  за  защита  на  тези  участници,  които  имат  право  по 

силата на закона да ползват медийни пакети.

Затова аз лично считам, че все пак трябва да имаме някакъв 

отговор  и  той  да  бъде  мотивиран  защо  е  отказано,  на  какво 

основание, защото така, както в момента го направихме – отказахме 

–  и  не  дадем  някакви  указания,  оттук  нататък  това  означава,  че 

трябва да отказваме. А преди това, както каза и колегата Баханов, 

ние пък дадохме съгласие да им бъде изплатено при същите цени  и 

може би същия предмет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  И  в  продължение  на  това,  което  каза 

колегата Андреев,  искам само да допълня,  че ако нямаме мотиви, 

това е протоколно решение на Централната избирателна комисия. То 

ще падне само на това основание – че не е мотивирано. Само на това 

основание! Една бланкетна жалба и заминава цялото решение, тъй 

като  изразеното  е  личен отрицателен вот  на  различни колеги.  Но 

това  дали  е  общо  мнение  на  Централната  избирателна  комисия, 
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обективирано в някакви общи мотиви към това протоколно решение, 

не е ясно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги,  има  ли  други  становища?  Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  И  аз  имам  леко  колебание,  но  нека  ме 

поправят колегите, които се явяват и в съда. Имам предвид колегата 

Пенев, колегата Матева и друг, който е наясно.

Аз  считам  и  това  е  ясно,  че  протоколите  на  Централната 

избирателна комисия се възприемат от Върховния административен 

съд  като  мотиви  към  решението  дори,  когато  то  е  изписано,  е 

немотивирано. Тоест, това е прието.

Въпросът сега е единствено дали с изявен отрицателен вот има 

някаква разлика. Аз считам, че няма. И, ако така мислим, значи не е 

така, както каза колегата Баханов и няма само на това основание да 

могат  да  падат  решенията,  а  ще  се  гледат  по  същество  при 

евентуално обжалване. 

Тоест, с две думи, протоколът е мотивите към решението. Не 

мисля, че отрицателният вот, макар и даден постфактум, а не преди 

взимането  на  решението,  ще  бъде  изключен.  Но  това  е  по-скоро 

въпросът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

 Госпожа Матева има думата. Заповядайте,  госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Моля  Ви  да  бъдем  прецизни,  колега 

Ивков.  От  25  май  2015  г.,  откакто  не  съм  ръководител  на  група 

„Жалби“, днес за първи път се явих в съда по дело на Централната 

избирателна комисия.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  По  повдигнатия  въпрос  от   господин 

Андреев.  Правото са безлични правила,  които важат за определен 

тип  субекти,  изначално  в  съответния  ни  клас,  което  означава  за 

всички субекти от един и същи клас важат едни и същи правила по 

отношение включително – вече влизам в тема – и за тяхната защита. 

В  този  смисъл  ние  взехме  в  момента  едно  протоколно 

решение. Само че текат едни срокове за обжалване, а протоколът от 

това заседание ……

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Под формата на реплика 

към  Вас,   господин  Чаушев,  протоколът  от  това  заседание  би 

следвало да може да се качи в срок от 24 часа, както законодателят 

ни възложи с промените в чл. 54. Централната избирателна комисия 

полага  усилия  да  осигури  тази  възможност.  Но  към  настоящия 

момент, макар че протоколите се публикуват значително по-бързо, 

не се публикуват в 24-часовия срок. Това е така, защото не могат да 

бъдат  изготвяни  в  този  срок.  Поради  тази  причина  ние  към 

настоящия  момент  сме  в  процедура  за  наемане  на  допълнителни 

стенографи.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въпросът ми беше съвсем друг. Ставаше 

въпрос  от  кога  текат  сроковете  за  евентуално  обжалване,  както 

вървеше дискусията – от качването на този протокол на страницата 

или да се оправдаем – в някакъв период от време. Защото нали сме и 

юристи,  и  адвокати,  а  в  един  момент  минаваме  по  допустимост. 

Съжалявам, но срокът ти изтече. Много хубаво ти е изтекъл срокът, 

само че от кога? От кога субектът, на когото ние преди малко явно 

сме накърнили  правата – съжалявам, че не бях в залата – може да си 
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ги защити. Аз затова говоря. В този смисъл беше моето изказване. И 

от едното започват да следват едни други нещица.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз съм на противното мнение, изразено 

от колегата Ивков, че може да служи отрицателният вот постфактум 

като мотив и считам, че в момента сме горе-долу, да не кажа еднакво 

като  решение  за  отхвърляне.  Тоест,  трябва  да  имаме  мотиви. 

Колегата  Цанева  или  който  и  да  е  колега  предлага  одобрение, 

комисията гласува в болшинството си или не може да се постигнат 

2/3 за взимане на решение за одобряване на тази медийна заявка или 

медийния пакет.  Тоест,  трябва да имаме и мотиви към това наше 

решение, за да може, както каза колегата Чаушев, субектът, който не 

е доволен от това наше решение, да мотивира и своята жалба.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Като взимам повод от съвсем уместния 

въпрос,  който  колегата  Чаушев  постави,  и  във  връзка  с  дебата 

въобще, който се осъществява в момента, считам, че имаме изход  и 

по два начина можем да решим проблема.

Единият  е  задължително  да  отговаряме,  като  обективираме 

отказа  си  в  писмо,  което  неизбежно  следва  да  бъде  мотивирано. 

Другият вариант е  тези решения да не бъдат протоколни, а да бъдат 

решения  с  номер  и  да  се  публикуват,  за  да  бъде  обявявано  това 

решение и лицата съответно да могат да обжалват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Под формата на реплика 

към Вас,  господин Пенев, може да има още един вариант. Препис-

извлечения от тези протоколни решения да се изважда веднага и да 
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бъде публикуван. Но репликата ми е и във втората част.  Господин 

Пенев, с цялото ми желание, аз не бих могла да задължа членовете 

на Централната  избирателна комисия да изразят  становище,  за  да 

може то да бъде обективирано в протокола и след това – в писмото.

Колеги,  има  ли  други  желаещи  да  вземат  отношение?   Не 

виждам други желаещи. Постъпи принципно предложение в зала да 

отговаряме.  Какво  ще  отговаряме  е  втори  въпрос.  Но  в  случая 

принципното  предложение,  което  се  формулира  в  зала,  беше  в 

случаите,  в  които ние не постигнем мнозинство,  да  отговорим на 

съответната заявка. 

Подлагам  на  гласуване  това  предложение.  Какво  ще  е 

съдържанието на отговора е друг въпрос.

Колеги, моля ви да продължим с доклади по медийни пакети. 

Ако желаете да не продължаваме с това, има още един – два доклада 

и да приключим за днес.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Госпожо председател,  уважаеми колеги, 

моля ви в оперативен порядък да върнем доклада по вх. № ПВР-20-

278  със  запитването  от  Евроком  за  сумата  от  33  982  лв.  за 

провеждане на дебати и прегласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева);  против  – 7  (Александър 

Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова,  Севинч Солакова и Цветозар Томов). 

Предложението не се приема.

Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава правя предложение, както искате го 

наречете, процедурно по отношение на отговора. 

Уважаеми – обръщаме се към съответния заявител – искането 

ви  за  еди-какво  си  не  събра  необходимото  мнозинство  поради 

изказани съображения и да се повтори изказаното в обясненията на 

отрицателните вотове.

Или „С наше протоколно решение Централната избирателна 

комисия  не  можа да  събере  мнозинство,  поради  което  отказва  да 

потвърди готовността си – такава е молбата „Молим да потвърдите 

готовността  на  ЦИК  да  заплати  стойността“  –  отказваме  поради 

изложените съображения на заседание еди-кое си.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на  господин Ивков.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,   Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Цветозар  Томов); 

против  – 5  (Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Севинч Солакова и Таня Цанева). 

Предложението се приема.

Колеги, в оперативен порядък обсъдихме въпроси, различни от 

точката, по която се докладва. 

Може  ли  да  направим  тази  точка  точка  първа  -  днес 

направихме две гласувания – може ли тази точка да бъде точка втора 

в утрешния дневен ред и сега да приключваме? Моля ви, колеги, 

правя  процедурно  предложение  това  да  бъде  точка  втора  от 

утрешния дневен ред, защото точка първа е гласуване в чужбина. 

Колеги,  всъщност  гласуваме  процедура  по  отлагане  на  тази 

точка.
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Режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Камелия  Нейкова, Катя 

Иванова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман, Таня  Цанева и 

Цветозар Томов);  против –  3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова). 

Предложението се приема.

Колеги, отложи се тази точка.

За  предпоследен  доклад  за  днес  давам  думата  на   госпожа 

Солакова.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като 

администрацията повече от час – от 18,10 ч. – не успя да се свърже с 

РИК-Велико  Търново,  Враца,  Габрово,  Кюстендил,  Пазарджик, 

Силистра. Силистра и Смолян всъщност са потвърдили бюлетината.

Моля  отговорниците  по  райони  да  се  свържат  с 

председателите на районните избирателни комисии, за да може да 

одобрят предпечатния образец и тиража, за което ние сме изпратили 

по електронната поща писмо, за да може да изпълнят и решение за 

осъществяване  на  контрола,  където  подробно  е  описано,  че  с 

одобряването на предпечатния образец трябва да одобрят и тиража, 

за  което  сме изпратили на  всяка  РИК информация.  Решението за 

контрола е № 3753 от 06.10.2016 г.

В момента Печатницата на БНБ, както и вчера ви съобщих, е 

осигурила  24-часово  дежурство  и  е  тръгнало  печатането  на 

бюлетините за район Силистра.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.
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Колеги,  наистина  моля  ви  като  отговорници  по  райони  да 

осъществим тази връзка. 

Заповядайте,  госпожо Ганчева,  за Вашия доклад, с което ще 

приключа днешното заседание.

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

ПВР-04-01-88 от 12.10.2016 г. Това е отговор от Министерството на 

външните работи във връзка с наше питане дали Систранда и остров 

Фрея са едно и също място. Това е във връзка с писмо, което бяхме 

получили – ПВР-22-103 от 04.10.2016 г. Сочеха, че е едно място и ни 

молеха да обединим заявленията.

Колеги, аз предлагам въз основа на това, че ни уведомяват, че 

остров Фрея е най-външния остров от крайбрежието на Трионделак, 

най-голямото  село  на  острова  и  негов  административен  център  е 

Систранда  в  източната  част  на  острова  и  географски  и 

административно те се намират на едно място, предлагам да дадем 

заявка  към  "Информационно  обслужване"  АД  да  се  обединят 

заявленията за тези места в едно така, както бяхме и сигнализирани. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка  с  моите  инициали  се  намира  писмо  №  ПВР-00-127  от 

12.10.2016  г.,  което  е  от  ръководителя  на  ИКТ  "Информационно 

обслужване" АД. То е във връзка с възникнали технически грешки в 

списъка на потвърдените заявления и конкретно в местата.

Предлагам ви да одобрим с протоколно решение, да изчистим 

тези възникнали технически грешки по отношение на местата така, 

както е изложено в писмото, а именно Кипър, Македония, Молдова, 

Молдова,  Русия,  като  по  отношение  на  Исландия  просто  го 

отбелязвам на вашето внимание, тъй като в списъка, който ни беше 

подаден от  Министерството  на  външните работи,  няма постоянно 

представителство,  а  и  от  разговор  с   господин  Такев  също  ме 

уведоми,  че  няма  постоянно  представителство.  Но  не  считам,  че 

следва към момента да ги изчистваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:   Госпожо  председател,  моля  да 

прегласуваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

прегласуване.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за  –  13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева, Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен 

Цачев);  против – 1 (Севинч Солакова). 

Предложението се приема.

 Госпожо Ганчева, имате ли още доклади?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Всъщност решението ми включва и 

изпращане на заявка до "Информационно обслужване" АД.

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-86 от 12.10.2016 г., 

което предложение от мисията ни във Варшава, което да обобщим 

като информация и съобразим при взимане на решението ни.

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-87 от 12.10.2016 г., 

което е отново от Варшава – предложение за местата в държавите на 

акредитация. Съгласно предходно протоколно решение.

Колеги,  докладвам ви  току-що  разпределено  на  мой  доклад 

писмо  с  вх.  №  ПВР-04-01-89  от  12.10.2016  г.,  което  е  от 

Министерството на външните работи и е във връзка с….

Аз ще спра да докладвам. Считам, че докладвам много важно 

писмо  също,  което  е  във  връзка  с  взимането  на  решения  и  е  от 

Министерството на външните работи по отношение на Афганистан, 

Либия, но в залата,  госпожо председател, постоянно се говори, така 

че  аз  прекъсвам  доклада  си,  защото  като  ръководител  на  група 

„Чужбина“ казвам, че чужбина и изборите извън страната не са мои, 

а са на всички от Централната избирателна комисия. Така че това 

бяха докладите ми за тази вечер.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Утре също ще бъде точка първа в дневния ред.

Давам думата на  госпожа Солакова за съобщения.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

отпечатването  на  бюлетините  вътре  в  залата  е  подготвена  една 

папка-класьор. Вътре в този класьор ще се намери информация, има 
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копие  от  договора,  сключен  между  Централната  избирателна 

комисия  и  Печатницата  на  БНБ,  има  я  инструкцията,  която 

получихме от ДЕМАКС Ди Пи Ай, има адресите на платформите за 

тези колеги, които имат универсален електронен подпис за достъп 

до системата, тук е даден адресът, от който могат да следят процеса 

по  одобряване  на  предпечатните  образци,  има  информация  за 

заявените  бюлетини.  Това  е  заявката,  изпратена  до  Печатницата. 

Има списък с кандидатските листи така, както са наименованията на 

партиите  и  коалициите  за  отпечатване  на  бюлетината  съобразно 

номерата по жребия, изтеглен от Централната избирателна комисия, 

и имената на кандидатите за изписване върху бюлетината.  Има и, 

разбира  се,  всякаква  друга  информация,  която  е  свързана  с 

отпечатването. 

Ще се събира в класьора, за да може всеки един от вас, който 

има  желание,  да  може  да  прави  справка.  Ще  стои  в  залата  този 

класьор. 

Докладвам го само за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това  закривам 

днешното заседание на Централната избирателна комисия 

Свиквам следващото заседание утре, четвъртък, 13 октомври 

2016 г., в 13,30 ч.

(Закрито в 19,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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