
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 419

На 17 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

І. Избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум.

1. Проект на решение относно Методически указания за СИК 

– отлага се.

2. Проект  на  решение  относно  опаковане,  предаване  и 

съхранение  на  торбите  и  книжата  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум – отлага 

се.

3. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева, Бойко Арнаудов

Катя Иванова

4. Доклад по разяснителна кампания.

Докладва: Росица Матева

4а. регистрация на наблюдатели

– проект на решение отказ за  регистрация на сдружение 

„Движение  за  пълна  заетост  и  ценова  стабилност“  за  участие  с 

наблюдатели  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Севинч Солакова



– проект  на  решение  за  регистрация  на  сдружение 

„Институт  за  развитие  на  публичната  среда“  за  участие  с 

наблюдатели  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Мария Бойкинова

4б. Доклади относно гласуването извън страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева

4в.  Проект  на  решение  за  определяне  на  изпълнител, 

протокол № 2 от проведени преговори за постигнати договорености, 

доклад  на  комисията  за  работата  по  отношение  на  обществената 

поръчка с предмет „Осигуряване/наемане на машини за гласуване в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г.“

Докладва: Ерхан Чаушев

II. Други.

5. Искания за изплащане на възнаграждения

 – ОИК – Сухиндол.

Докладва: Мария Бойкинова

6. Доклади по дела, жалби и сигнали

6.1.  нарушение  на  забраната  по  чл.  205,  ал.  1  и  2  от  ИК, 

извършено от доставчика на медийна услуга „Фокус Нунти“ ООД.

Докладва: Мария Бойкинова

10. Доклади по писма.

Докладват:  Метин  Сюлейман,  

Йорданка  Ганчева,  Ерхан  Чаушев,  

Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  

Севинч Солакова, Иванка Грозева

11. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

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

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Румяна  Стоева-

Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

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

кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги,  преди  да  Ви  предложа  проекта  за  дневен  ред  бих 

искала да Ви уведомя, че към настоящия момент нямаме излъчване, 

тъй  като  има  проблем  със  сървъра.  Проблемът  ще  бъде 

своевременно  отстранен.  Вече  са  потърсени  техническите  лица. 

Въпреки това откривам заседанието, тъй като имаме доста работа да 

вършим. Не ощетяваме трети лица с липсата на излъчване, тъй като 

те ще могат да се запознаят с тази първа част от заседанието ни от 

протокола на нашето заседание.

Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред:

В рубрика първа – І. Избори за президент и вицепрезидент на 

републиката и национален референдум.

1. Проект на решение относно Методически указания за СИК, 

докладчик – господин Александър Андреев.

2. Проект  на  решение  относно  опаковане,  предаване  и 

съхранение  на  торбите  и  книжата  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  националния  референдум, 

докладчик – господин Румен Цачев.

3. Доклади  по  медийни  пакети,  докладчик  –  госпожа  Таня 

Цанева. Вероятно и други докладчици ще се заявят.
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4. Доклад  по  разяснителна  кампания,  докладчик  –  госпожа 

Росица Матева.

В тематична рубрика – II. Други.

5. Искания  за  изплащане  на  възнаграждения,  докладчик  – 

госпожа  Бойкинова.

6. Доклади по дела,  жалби и сигнали, докладчик – госпожа 

Бойкинова.

7. Доклади по писма, докладчик – Йорданка Ганчева.

8. Разни, докладчик – госпожа Таня Цанева.

Колеги,  имате  ли предложения за  изменение и  допълнение 

към така предложения дневен ред? 

Първи беше господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да бъда включен в т. 3 – Доклади по медийни пакети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви.

Втора беше госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: В т. 3 – Доклади по медийни пакети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Иванова.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В т. 7 – Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Нейкова.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Госпожо председател, ще помоля ако може част от точката по 

разяснителна кампания да бъде първа, а втората част да остане за 

следобедно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предполагам, че не възразявате по така направеното предложение.

Колеги,  след  малко  ще  уведомя,  но  още  сега  казвам,  че 

господин Андреев  по обективни причини ще отсъства  от  първата 

част  на  заседанието.  Така  че  спокойно  ще  можем  да  започнем  с 
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разяснителна кампания и след това проекта за решение за опаковане, 

предаване  и  съхранение  на  торбите  и  книжата  от  изборите  и 

националния референдум.

Колеги, други предложения?

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В т. 7 – Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В т. 6 – Доклади по жалби и сигнали, в 

т. 7 – Доклади по писма. 

И не зная, нова точка ли – Регистрация на наблюдатели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, това ще бъде 

нова т. 4а.

Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  ме  включите  в  точка  – 

Регистрация на наблюдатели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов и госпожа Бойкинова в т. 4а – Регистрация за наблюдатели.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаема  госпожо  председател,  аз  ще 

помоля ако може, точката за приемане на методическите указания за 

секционните  избирателни  комисии  да  се  отложи  за  следващо 

заседание,  тъй като лично аз  все  още имам да  се  запозная  с  тях. 

Имам и доста бележки по проекта, който е представен, просто за да 

не губим време в самото заседание да ги обсъждаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че  това  е  разумно.  За  следващо  заседание,  обаче  утре,  ако  е 

възможно, защото и времето ни притиска.

Колеги, други предложения?

Колеги, не виждам други предложения.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения, изменен и 

допълнен дневен ред.

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.

Колеги,  въпреки  че  приехме  дневния  ред,  в  оперативен 

порядък обсъждаме, че т. 1 и т. 2 от дневния ни ред са свързани и 

колеги искат да се запознаят както с т. 1, така и с т. 2. Така че тези 

две точки ще отложим до момента, в който колегите са запознати и 

можем да ги дискутираме в зала.

Колеги, преди да преминем към дневния ред,бих искала да 

Ви информирам, че по обективни причини днес отсъстват госпожа 

Мусорлиева и госпожа Сидерова,  а ще закъснеят господин Пенев, 

господин  Томов  и  господин  Андреев,  за  последния  вече  Ви 

информирах.

Колеги, преминаваме към първата част на точка четвърта – 

Доклад по разяснителна кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  във  вътрешна  мрежа  в  заседанието  от  събота, 

15.10.2016 г., са качени двата радио-клипа – четвърти и пети, които 

обясняват гласуването в избори и в референдум. 

Ще Ви помоля  да  ги  чуем и  да  ги  одобрим за  излъчване. 

(Коментари.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по повод 

запознаването  с  така  предложените  ни  аудио-клипове,  коментари 

имаме ли? Благодаря ви за коментарите в  оперативен порядък по 

този повод.

Режим на гласуване за одобряването на тези клипове.

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

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, 

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

Приема се.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, предлагам Ви да гласуваме в оперативен 

порядък  текста  на  едно  писмо  до  Националния  осигурителен 

институт,  Националната  агенция  за  приходите,  Националната 

здравноосигурителна каса и Агенция по заетостта. 

Уведомявам  Ви,  че  колегата  Нейкова  проведе  разговори  с 

всички  тези  институции  и  имаме  устното  им  съгласие  за 

разпространение  на  материалите от  разяснителната кампания чрез 

офисите на тези институции в цялата страна. 

Молбата все пак да изпратим едно писмо, с което да помолим 

за  съдействие  и  да  организираме  изпращането  и  поставянето  на 

плаката  във  всичките  им  приемни  и  разпространението  на 

брошурите, които отпечатваме чрез техните офиси. Така че моля в 

този смисъл да гласуваме едно писмо, което да изпратим днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Колеги,  коментари  по  така  направеното  предложение?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, 

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

Приема се.

Имате ли още доклади? Засега нямате.
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Продължаваме  с  точка  трета  –  Доклади  по  медийни 

пакети.

Първи докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Докладвам  Ви,  с  вх.  №  ПВР-20-313  от  14.10.2016  г.  от 

„Дръстър медия груп“ сме получили заявка, но е извън срока. Така 

че е за сведение. Така че ще им отговорим в този смисъл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги, 

продължаваме със следващ докладчик – господин Арнаудов.

Заповядайте.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги! Докладвам Ви постъпило запитване от две радиа, 

вх.  № ПВР-20-319  от  14.10.2016  г.  Намира  се  в  папка  „Медийни 

пакети“  от  съботното  заседание.  Става  въпрос  за  инициативен 

комитет за Бисер Миланов и Красимир Настев. Двете запитвания са 

на различна стойност – едното е за 2486,40 лв., другото – 2889,60 лв.

Следващо  запитване  от  БНТ,  вх.  №  ПВР-20-321  от 

14.10.2016 г.  за  коалиция  „Калфин  –  президент“,  на  стойност 

28 152 лв.

Следващо запитване,  вх.  № ПВР-20-320 от 14.10.2016 г.  на 

телевизия  „Евроком“  за  инициативен  комитет „Бисер  Миланов  и 

Красимир Настев“, на стойност 17 952 лв.

Последно запитване, вх. № ПВР-20-331 от 15.10.2016 г. пак за 

телевизия  „Евроком“  и  за  партия  „Христиан-социален  съюз“  на 

стойност 3 000 лв.

Предлагам  на  така  докладваните  запитвания  да  отговорим 

анблок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря, 

господин Арнаудов.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойко  Арнаудов,  

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

Робинсън, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен 
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Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),   против  –   1 (Георги 

Баханов).

Приема се.

Имате ли още доклади, господин Арнаудов?

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не, приключих.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Заповядайте, 

госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

запитване,  вх.  № НР-20-103 от  14.10.2016 г.  от  рекламна агенция 

„Евромедия“  ООД,  в.  „Земя“  по  заявка  на  инициативен  комитет, 

представляван от Димитър Митов. Стойността на заявката е 12 000 

лв.

Запитване,  вх.  №  НР-20-104  от  14.10.2016  г.,също  от 

регионална  дирекция  „Евромедия“  ООД,  в.  „Земя“,  по  заявка  на 

инициативен комитет, представляван от Нестор Мильов на стойност 

11 800 лв.

Запитване,  вх.  № НР-20-105 от 14.10.2016 г.,  от издателска 

къща „Марица“ ЕООД, в. „Марица“, по заявка на партия „Съюз за 

Пловдив“. Стойността на заявката е 20160 лв.

Запитване, вх. № НР-20-106 от 14.10.2016 г., от Регионална 

агенция „Евромедия“ ЕООД, в.  „Земя“,  по заявка  на  инициативен 

комитет,  представляван  от  Станислав  Косатков.  Стойността  на 

заявката е 12 500 лв.

Запитване, вх. № НР-20-117 от 15.10.2016 г., от „БГ САТ“АД 

по  заявка  на  инициативен  комитет,  представляван  от  Станислав 

Косаков. Стойността на заявката е 18 100 лв.

Запитване, вх. № НР-20-119 от 15.10.2016 г., отново от „БГ 

САТ“  АД  по  заявка  на  инициативен  комитет,  представляван  от 

Станислав Косаков, на стойност 9 360 лв.

Запитване, вх. № НР-20-121 от 15.10.2016 г., от „БГ САТ“АД 

по  заявка  на  инициативен  комитет,  представляван  от  Димитър 

Митов. Стойността на заявката е 15 300 лв.
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Запитване, вх. № НР-20-122 от 15.10.2016 г., от „БГ САТ“ АД 

по  заявка  на  инициативен  комитет „Светослава  Стоянова“.  Тук 

обръщам внимание, колеги, че стойността на заявката е 9 900 лв., но 

инициативният комитет има остатък в медийния пакет в размер на 

8 716 лв. Вече сме уточнили какви отговори връщаме в този случай. 

Само обръщам внимание.

Запитване, вх. № НР-20-123 от 15.10.2016 г., от „БГ САТ“ АД 

по  заявка  на  инициативен  комитет,  представляван  от  Димитър 

Митов. Стойността на заявката е 12 672 лв. 

Запитване, вх. № НР-20-124 от 15.10.2016 г., от „БГ САТ“ АД 

по  заявка  на  инициативен  комитет,  представляван  от  Румен 

Маринов. Стойността на заявката е 9 900 лв. 

Ще Ви докладвам две заявки, които са от регионални медии. 

Става дума за ТВ „Канал 6“ – Сливен, и за „Ай джи ем медия“ ООД 

–  Сливен.  Обръщам внимание,  че  същите  са  постъпили в  срок  в 

РИК-Сливен.  След  разговор  с  ръководителя  на  група  „Медийни 

пакети“ е потвърдено, че са постъпили в срок и са препратени при 

нас. Така че Ви ги докладвам. Става дума за запитване, вх. № НР-20-

126  от  15.10.2016  г.,  от  „Студио Медия“  ЕООД,  ТВ „Канал  6“  – 

Сливен, по заявка на Единна народна партия. Стойността на заявка е 

600 лв. и запитване, вх. № НР-20-116 от 15.10.2016 г., от „Сливен 

инфо  –  Ай  джи  ем  медия“  ЕООД  по  заявка  отново  на  Единна 

народна партия. Стойността на заявката е 500 лв.

С оглед взетото решение предлагам да ги гласуваме анблок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване, колеги.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

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

Таня Цанева),  против – няма.

Приемат се.
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Госпожо Иванова, това ли бяха Вашите доклади? Благодаря.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.

Колеги, ако приемете под условие, да Ви докладвам заявка, 

вх. № НР-20-125, от Партия ЕНП и „Медия Ретел“ ЕАД – Пирдоп, 

„Средногорие медия“.

Защо под условие? Обадих се в 26-РИК и те обещаха да ми 

изпратят  информация дали си е  подала  медията  в  срок  тарифите. 

Ако си е подала в срок, да не докладвам отново една заявка днес, да 

я приемем. Ако не, ще отговорим, че не са подадени. Стойността е 

1000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Госпожо 

Цанева,  лично аз считам,  че не можем да  приемаме решения под 

условие. Нека да знаем цялата ситуация и тогава да се докладва.

Колеги,  бих  искала  да  Ви  информирам,  че  техническият 

проблем с видео излъчването е отстранен. Вече имаме необходимото 

видео излъчване.

Колеги,  продължаваме  със  следваща точка  шеста  от 

дневния ред – Доклади по дела, жалби и сигнали.

Следващият докладчик в зала е господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  на  предходното 

заседание докладвах вх. № МИ-15-295 от 14.10.2016 г. Постъпила е 

молба  от  адвокат  Милен  Трайчев  Попов  в  качеството  му  на 

процесуален представител на Здравка Стоилова Тонева по АД № 363 

от  2015  г.  по  описа  на  Кюстендилски  административен  съд.  С 

приложен изпълнителен лист в оригинал, както и договор за правна 

защита и съдействие. Тъй като отложих доклада си със становище, 

за  да  информирам ЦИК относно вида  на  делото,  става  въпрос  за 

обжалване на избора на кмет на избори 2015 г., предполагам, че на 

кметство Дяково, тъй като е с инициали в решението,  което е качено 

на сайта на Кюстендилски административен съд, община Дупница. С 

това решение е осъдена ОИК-Дупница да плати на лицето деловодни 
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разноски в размер на 800 лв. адвокатско възнаграждение. Това е за 

сведение на комисията. Същото решение е потвърдено с Решение № 

3834 от 04.04.2016 г. по АД № 14705 от 2015 г. на ВАС в частта, в 

която е осъдена и ОИК-Дупница да заплати тези разноски в размер 

на  800  лв.  по  АД  №  363  от  2015  г.  по  описа  на  Кюстендилски 

административен съд. 

Предлагам на комисията да вземем решение да се придвижи 

към деловодството за изплащане на този разход, с който е осъдена 

ОИК-Дупница,  тъй  като  тя  не  е  юридическо  лице  и  съответно 

изпълнителният лист е пренасочен към ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря  за 

детайлния доклад, господин Баханов.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.

Колеги, преминаваме към следваща седма точка – Доклади 

по писма.

Първи докладчик в зала е господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

писмо, получено по електронната поща на ЦИК, вх. № ПВР-22-438 

от 17.10.2016 г., от Елена Мулетарова. В писмото посочва, че живее 

от м. септември в гр. София и постоянният й адрес по лична карта е 

в гр. пещера, област Пазарджик и иска да гласува на предстоящите 

президентски избори в кв. „Младост 4“, как може да упражни това 

си право, ни пита тя. Отговор не съм подготвил, но предлагам да 

подготвя от стандартните отговори, каквито много сме отговаряли, 
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на госпожа Мулетарова, вземайки този отговор от нашата рубрика 

„Въпроси и отговори“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Колеги,  имам  още  едно  писмо,  ще 

докладвам  и  него.  То  е  получено  пак  по  електронната  поща. 

Запитване от Боян Ивков, вх. № ПВР-22-407 от 13.10.2016 г. То е във 

връзка с гласуването извън страната и пише, че е изпуснал срока за 

регистрация, буквално е написано, но явно има предвид подаването 

на  заявление  за  гласуване  извън  страната.  „Мога  ли  все  пак  да 

гласувам? Какво е необходимо за това“. Пак от рубриката „Въпроси 

и отговори“ да отговорим със стандартния отговор, че въпреки че не 

е подал заявление, той може да упражни своето избирателно право, 

отивайки  във  всяка  една  от  откритите  секции  и  попълвайки 

съответно образец – изборна книга, декларация по образец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.
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Следващ  докладчик  по  точка  шеста  –  Доклади  по  дела, 

жалби и сигнали, е господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: За секунда, госпожо председател, да се 

върна към предходната точка относно постъпил сигнал до ЦИК от 

СЕМ,  подписан  от  неговия  председател,  вх.  №  ПВР-20-333  от 

15.10.2016 г., във връзка с проведен мониторинг върху дейността на 

доставчици  на  медийни  услуги  в  предизборната  кампания  за 

президент и вицепрезидент на Република България, ни изпращат по 

компетентност един брой електронен носител със запис на платена 

форма  на  предизборна  агитация  –  клип  на  коалиция  от  партии 

„Обединени  патриоти,  НФСБ,  Атака  и  ВМРО“,  излъчен  на 

14.10.2016  г.  по  програма  „Би  Ти  Ви  радио“  на  доставчика  на 

медийни услуги „Би Ти Ви медия груп“ ЕАД. В сигнала е посочено, 

че  агитационният  материал  не  съдържа  звуково  съобщение,  че 

формата е платена,  каквото е изискването на чл. 179 от  Изборния 

кодекс. Има публикувана информация за договора на доставчика с 

НФСБ  на  периода  на  излъчване  на  клиповете  на  интернет 

страницата  на  доставчика.  Съветът  за  електронни  медии  отчита 

нарушение на Изборния кодекс, за което ни сезират.

Уважаеми  колеги,  предлагам  звуковият  файл  да  се  качи. 

(Реплики.)  Не го виждам. Ако е  качен в събота,  тъй като късно в 

събота  по  време  на  заседанието  го  получих  и  не  съм  проверил. 

Просто всеки от колегата да се запознае и по-късно или утре най-

късно ще предложа решение относно този сигнал.

Колеги, сега ако позволите, към точка седма – Доклади по 

писма.

С  вх.  №  ПВР-22-42  от  14.10.2016  г.,  от  Ани  Петрова, 

изпратено  до  ЦИК  със  следния  въпрос.  Подала  е  госпожата 

заявление за гласуване по настоящ адрес. Предложено й е обаче да 

бъде член на СИК по постоянен адрес. В случай че приеме, може ли 

да гласува по постоянния си адрес, след попълване на декларация, 

№ 16-ПВР/НР на  основание  чл.  233.  Отговорът  е  важен,  ще  чака 
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експертен  отговор.  Предлагам  да  отговорим,  че  няма  проблем  да 

гласува там, където ще бъде член на СИК, след попълване обаче на 

декларация, тъй като вече е по настоящ адрес вписана в списъците 

по настоящ адрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.

Продължете,  господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  С  вх.  № ПВР-22-496  от  14.10.2016 г. 

Илиян  Шурелов  –  няма  да  бъде  в  населеното  място,  където  е 

регистриран,  но ще бъде в България,  какво да направи,  за да има 

възможност да гласува в населеното място, където ще бъде по време 

на изборите и съответно да бъде заличен в оригиналния в кавички 

списък, където фигурира по адресна регистрация. Предлагам пак да 

му  се  изпрати  стандартния  отговор,  въпрос  №  15,  касаещ 

гласуването не по постоянен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.

Имате ли други доклади, господин Баханов? Продължете.

15



ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № към ПВР-22-

340  от  13.10.2016  г.,  ако  си  спомняте,  в  предходно  заседание 

докладвах въпрос от Михаела Михайлова относно баща й, който е 

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

живее   при  нея  в  кв.  „Симеоново“  и  желае  да  гласува  там  и 

достатъчно е да носи със себе си декларация от избирател пред СИК, 

че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборния ден. 

Знаете, че беше гласуван предложеният от мен проект за отговор, а 

именно,  че  отговор  на своя въпрос може да  намери в отговор на 

Въпрос  №  15  от  рубриката  „въпроси  и  отговори4,  тъй  като  там 

изчерпателно е посочен редът за гласуване на лица със затруднения 

в  придвижването.  Изпратен  ни  е  отговор:  „Благодаря  за 

бюрократичния отговор. Въпрос № 15 вече съм го чела и тъй като 

имам горчив опит с държавната администрация, остава съмнение у 

мен дали за лицата по т. 1 няма да изникне и нещо допълнително 

освен декларацията и да се окаже, че се подава преди изборния ден, 

затова се надявах на ясен и кратък отговор на въпроса ми. Но Вие 

успяхте  да  ме  изненадате.  Дори  не  сте  си  направили  труда  да 

сложите линк към въпросния отговор“.

Уважаеми  колеги,  считам,  че  отговорът,  съдържащ  се  във 

Въпрос  № 15 от рубриката, е изчерпателен и се отнася абсолютно 

точно до въпроса, зададен от лицето. Ако комисията приеме, мога да 

й дам подробен отговор с  възможността за  гласуване с  подвижна 

избирателна секция какво трябва да извърши баща й, но считам, че 

този  отговор,  съдържащ  се  в  рубриката  „въпроси  и  отговори“  е 

достатъчен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Тоест,  за 

сведение.

Колеги,  имате  ли  други  становища?  Не  виждам.  Остава  за 

сведение.

Колеги, продължаваме със следващ докладчик в зала госпожа 

Ганчева.

Заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 

ПВР-04-01-120 от 17.10.2016 г., разпределено на мой доклад преди 

малко. То е от МВнР. Сочат,  че е в отговор на тяхно запитване с 

изходящ номер от 14.10.2016 г., като са ни информирали, че с наш 

изходящ номер ги информираме, че с протоколно решение ЦИК е 

приела,  че  данните  в  Приложение  № 6-ПВР  от  изборните  книжа 

следва  да  бъдат  със  същите  реквизити  като  Приложение  № 6  от 

националния референдум. Поставеният с тяхното писмо въпрос по-

конкретно  касаеше  вписването  от  ръководителите  на  ДКП  в 

списъците за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент.

Като  излагат  конкретната  фактическа  обстановка  по 

отношение на входяща и изходяща кореспонденция,  която сме си 

разменили, знаете, че ние в събота гласувахме писмо, като приехме, 

че  ръководителите  на  ДКП,  съобразно  нашата книга,  приехме,  че 

има грешка и ще вписват постоянния адрес, сега отново ни питат и 

се  обръщат  към  нас  с  молба  за  спешен  и  конкретен  отговор  на 

поставения въпрос – следва ли ръководителите на ДКП да вписват в 

списъците за  гласуване извън страната  в изборите за  президент и 

вицепрезидент Приложение № 6-ПВР данните за постоянен адрес на 

избирателя, колона № 5? „Без получаването на конкретен отговор от 

страна на ЦИК, съставянето на списъците не  е възможно, тъй като е 

налице разминаване между документите, утвърдени от ЦИК“. Сочат 

по-нататък в писмото си, че тяхното повторно искане на конкретен 

отговор произтича от констатираното противоречие между т. 11 от 

Решение № 3460-ПВР/НР от 09.09.2016 г. на ЦИК, съгласно което, в 

случай  че  избирателят/гласоподавателят  е  включен  в  съответния 

списък  за  гласуване,  секционната  избирателна  комисия  вписва 

следните  данни,  а  именно:  ЕГН,  номер,  вид  на  документа  за 

самоличност, постоянен адрес в Република България и го допуска за 

гласуване, предвид което са ни поставили въпроса.

Колеги, тъй като в съответствие с протоколното ни решение и 

това, което се обективира в него, че данните се вписват за постоянен 

адрес  от  ръководителите  на  ДКП  и  ние  коментирахме,  че  и  от 
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„Информационно  обслужване“  във  връзка  с  проверката  ние  ще 

изпратим  и  вече  изпратихме  данни  за  постоянния  адрес,  ви 

предлагам  сега  да  гласуваме  едно  писмо,  с  което  да  отговорим 

повторно и в съответствие с вече изпратения отговор на МВнР, а 

дали  ще  си  изменим  решението  и  с  оглед  коректност  към 

докладчика, който към момента не присъства – по-късно разбрах от 

председателя,  че  ще дойде колегата  Андреев,  да  го  обсъдим и да 

преценим.

Предлагам  Ви  следния  текст  на  писмо   –  не  съм  го 

подготвила, просто го изписах току-що: Във връзка с Ваше писмо, 

наш  вх.  №  ПВР-04-01-120  от  17.10.2016  г.  с  молба  за  спешен  и 

конкретен  отговор  на  поставения  въпрос,  Ви  уведомяваме  за 

следното:

В съответствие с наше писмо, цитираме  изходящият номер 

от  събота,  ръководителите  на  дипломатическите  и  консулски 

представителства следва да вписват в списъците за гласуване извън 

страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

национален  референдум  данните  за  постоянен  адрес  на 

избирателите/гласоподавателите. (Реплика на Румен Цачев.)

Да, приемем:„в Република България“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  

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

Цанева),  против – няма.

Приема се.

Колеги, следващ докладчик в залата е господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги,  в  моята  папка  има  писмо,  отговор  на  писмото  на 

Софийска община, което получихме късно вечерта в петък, относно 
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компютърната обработка и сключването на договора. Не предложих 

отговор в събота, тъй като изпълнителят по рамковия договор, който 

бяхме сключили - „Информационно обслужване“, в петък и в събота 

бяха на национално съвещание във връзка с предстоящите избори и 

тази сутрин рано успях да се свържа, за да разбера какви мерки са 

предприели  те.  Оказа  се,  че  още  на  12.10.2016  г.,  след  като  на 

10.10.2016 г. излязохме с решение относно цената на компютърните 

обработки  за  новите  и  частични  избори,  на  12-ти  са  изпратили 

конкретен договор, който обаче не е подписан от тяхна страна до 

момента и даже, доколкото разбрах, се намира при председателя на 

ОИК-София, нямам представа защо.

В тази връзка предлагам писмото. То е съвсем кратко, затова 

ще го зачета:

„По  повод  Ваше  писмо,  входящ  номер  еди-кой  си,  от 

14.09.2016  г.  на  ЦИК  относно  компютърната  обработка  и 

изчислителния  пункт  към  ОИК-София-град,  Ви  уведомяваме,  че 

Централната избирателна комисия е възложила с Договор № 2 от 

23.02.2016 г.  компютърната обработка на резултатите от новите и 

частичните избори за общински съветници и кметове, които ще се 

произведат  до  25  октомври  2019  г.  на  спечелилия  конкурса  за 

обработка  на  резултатите  от  местните  избори  през  2015  г.  Този 

договор е рамков за посочения период и определя задълженията на 

съответния възложител (община) за всеки избор и на изпълнителя 

„Информационно обслужване“  АД сроковете,  начина  на  плащане, 

като  цената  е  единна  за  всички  възложители  (общини),  но  в 

зависимост от вида на избора и броя на секционните избирателни 

комисии съответно в населеното място, района, общината, където ще 

се произвежда новият или частичен избор. 

Съгласно  т.  1.4.  –  обърнете  внимание,  че  го  имаме  и  като 

точка  в  договора  и  цитирам  точно  точката  от  този  договор, 

„компютърната обработка на нови и частични избори се възлага с 

договор,  сключен  между  изпълнителя  –  с  главни  букви  в  самия 
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договор,  и  съответната  община  за  всеки  конкретен  нов  частичен 

избор“.

От  информация  получена  от  изпълнителя  по  рамковия 

договор Ви е предложен конкретен договор на 12.10.2016 г., който 

до настоящия момент не е подписан от Ваша страна.

Предвид краткото  време,  което остава  до произвеждане  на 

частичния избор за кмет на район „Младост“ и необходимостта от 

определяне на помещение за изчислителния пункт в непосредствена 

близост до ОИК – София и подготовката му за работа, е необходимо 

спешно  да  сключите  договора  и  се  уточните  с  изпълнителя  за 

необходимото му помещение и условия за работа. 

По повод въпроса  Ви за  начина  на  плащане,  в  договора  е 

описана процедурата за отчитане на работата и заплащането й.

Сега тук поставям на Вашето внимание на следния въпрос – 

дали  като  приложение  да  изпратим  нашия  Договор  №  2,  като 

разбира се съответно подписите бъдат заличени, или да го изпратим 

така?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  коментари?  (Уточнения.)  В  оперативен  порядък 

обсъдихме да приложим и копие от договора. Не виждам 

 Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  

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

Цанева),  против – няма.

Приема се.

Колеги, първата част от заседанието ни приключи. Втората 

част започва в 14,30 ч.

(Втора част.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия 

кворум. Продължаваме днешното заседание.

Господин  Томов,  продължаваме  заседанието  по-късно,  тъй 

като срещата преди това отне повече време.

Колеги,  от  коя  точка  продължаваме?  Имаме  ли 

допълнителни доклади по медийни пакети, доклади по разяснителна 

кампания?

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да включите точка – Доклади във връзка с гласуването  извън 

страната, но малко по-нататък в дневния ред, тъй като непрекъснато 

идват и да мога да ги прочета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване включване на нова точка 4б в дневния ред – 

Доклади относно гласуването извън страната.

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

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

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

Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги, нека първо по т. 4а да се приложат регистрации на 

наблюдатели като решения и след това да преминем към т. 4б.

Имаме ли готовност по т. 4а?

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, проектът е в моята 

папка в днешно заседание.

С вх. № 2 от 09.10.2016 г. дежурните членове на ЦИК – аз и 

колегата Солакова, приехме документите от сдружение „Институт за 

развитие на публичната среда“. Бяха подадени чрез упълномощения 

представител Диана Ефтимова, за което е приложено пълномощно.
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При приемането на документите с колегата дадохме указания 

за  това,  че  удостоверението  от  СГС  за  актуално  състояние  на 

сдружението  беше  в  копие  и  съответно  част  от  декларациите  на 

заявените упълномощени представители за наблюдатели не бяха в 

оригинал, а сканирани. Съответно дадохме указания за изпълнение 

на нередовностите.  В указания срок беше представено оригинално 

удостоверение за актуално състояние и пояснение от „Института за 

развитие на публичната среда“, в което пояснение беше отбелязано, 

че 10 декларации на 10 упълномощени представители са сканирани 

копия, тъй като деклараторите живеят в чужбина.

Представени  бяха  по  имейл  пощите  съответно  разпечатки 

като  доказателство,  че  от  чужбина  са  пращани  тези  декларации. 

Съответно  има  извършена  проверка,  на  16.10.2016  г.  в  ЦИК  е 

пристигнало  по  електронната  поща  писмо  от  „Информационно 

обслужване“  АД  за  извършена  предварителна  проверка  на 

наблюдателите,  заявени  от  сдружение  „Институт  за  развитие  на 

публичната среда“. В протокола пише, че всичките 27 отговарят на 

поставените от нас изисквания. Съответно е направена проверка на 

лицата  в  управителните  органи  на  сдружението,  съгласно 

изискванията на т. 21 от нашето решение, специално за това дали 

лицата  от  управителните  органи  участват  в  политически  партии. 

Проверката е извършена от нас. 

Предлагам Ви да регистрираме сдружението. В заявлението е 

посочено, че се иска регистрация както за  изборите за президент и 

вицепрезидент,  така  и  за  национален  референдум,  съобразно 

изборната книга, която е обща. В заявлението също така се казва, че 

се иска регистрация общо на 27 лица, 20 лица – в страната, 7 лица – 

извън  страната.  Съгласно  новите  изисквания  е  представено  и 

удостоверение за вписване в централния регистър на юридическите 

лица, от което е видно, че е в обществена полза. Плюс декларациите, 

които са всъщност новите изисквания в Изборния кодекс.

Предлагам  Ви  да  регистрираме  сдружението  „Институт  за 

развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите 
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за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., 

както и за участие с наблюдатели в националния референдум като 

регистрираме  тези  17  упълномощени  представители,  които  са  с 

оригинални регистрации.

Предлагам за следващите в мотивите да напишем, че и за тях 

е извършена проверка, те отговарят на всички изисквания на закона, 

но тъй като не са представили оригиналните декларации не следва 

да се регистрират. 

В проекта съм написала,  че „отказва“ но не го поддържам. 

Просто  това  са  двата  варианта.  Считам,  че  не  следва  да  имаме 

изричен отказ. Достатъчно е, че в мотивите сме указали, че за тях е 

извършена проверка и в момента, в който представят оригиналните 

декларации, ние ще ги регистрираме. (Реплика на Иванка Грозева.) 

Да, затова  е в жълто. Новото, което съм добавила в този проект, е, 

че ЦИК приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздела на 

нашето решение,  тоест  от  удостоверението за  актуално състояние 

сме преценили предметът  на дейност, че отговаря на изискванията 

на закона,  че е в обществена полза и също така двете проверки – 

едната  проверка  е  по  т.  20  –  изискванията,  и  по  т.  21  –  когато 

проверяваме лицата в управителните органи. Разделила съм ги на 

два  абзаца,  защото  едната  проверка  касае  упълномощените 

представители, а другата касае – лицата в управителните органи.

Моля да погледнете основанията и дали имате още нещо да 

добавя към проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, моля да 

се запознаете.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  В обстоятелствената  част  на решението 

горе  трябва,  където  изброяваме,  да  упоменем и декларациите.  Не 

виждам да са упоменати, че са споменати. След това се говори за 

тях, но горе предлагам да напишем, че са представени – списък, и 

след списъка. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Декларациите са отделно.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Към приложение.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И са приложени всички декларации. 

(Уточнения.)

ИВАЙЛО ИВКОВ: Пише: „списък“, не пише: „декларации“.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Списъкът си е списък, декларациите 

са си отделно. (Реплики на Иванка Грозева.)

Всъщност,  колеги,  колегата  Ивков  е  прав  –  това  съм  го 

сложила в таблицата. Ако не е ясно, можете да дадете предложение. 

В таблицата пише „в страната“, след което пише „извън страната“ и 

е болдвано. Това беше пропуск в моя доклад. Ако така го приемете. 

Иначе трябва да имаме два диспозитива.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Приемам го, не го видях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

Първи беше господин Цачев, втори – господин Томов.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Към докладчика – в абзаца, в който казваме: 

„при приемане на документите“, и по-нататък „е констатирала – за 

ЦИК, че част от декларациите не са представени в оригинал“. Дали 

да не си ги кажем  и тук конкретно? По-надолу казваш – за 10 лица, 

че  10  от  декларациите  на  лицата  не  са  представени  в  оригинал. 

После  пак  ще  го  повториш.  Вече  говорим  конкретни  лица  дали 

могат, или не могат. Вместо „част от декларациите“, да кажем, че 

„10 броя декларации не са представени в оригинал“. (Уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Освен  този  технически  проблем,  че 

горе става дума за 27, а долу са 26, явно един човек е изпуснат и 

трябва да е ясно дали е предложен за регистрация, или не, искам по 

принцип  да  поставя  въпрос,  колеги.  С  искането  за  оригинални 

декларации  от  хора,  живеещи  извън  страната,  наистина  създава 

доста тежки практически затруднения, ако някой иска да работи с 

наблюдатели,  които  очевидно  ще  наблюдават  и  изборите  извън 

страната. Доколкото знам, те са представили някакви допълнителни 
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доказателства,  че  тези  декларации  са  наистина  автентични. 

Възможно е да възникнат и други такива случаи. Едва ли ще има 

много  желаещи   да  наблюдават  изборите  извън  страната.  Знаем 

прекрасно, че това е и публичен дебат в българското общество за 

недостатъчно наблюдателски контрол на изборите извън страната. 

Но  ние  можем  да  намерим  някакъв  по-гъвкав  вариант.  Сега  да 

искаме оригиналните декларации, едва ли някой ще вземе самолета 

и ще дойде до България, за да ни донесе оригинални. Ако ги изпрати 

с куриерска служба е много скъпо, а ако ги изпрати по пощата ще 

дойдат  с  известно  закъснение  и  тези  хора  няма  да  има  кога  да 

работят като наблюдатели в процеса на организация на изборите. Не 

става дума само за изборния ден.

Не  можем  ли  да  действаме  под  условие  –  да  направим 

регистрация  и  да  направим,  както  правим  при  жалбите?  Първо 

гледаме жалбата и чакаме оригиналните документи да пристигнат. 

Пак  да  поискаме  оригиналните  документи,  но  да  не  стопираме 

регистрацията, защото това несъмнено отнема време. (Реплики.)

Нека  да  изложа  съображенията  си.  И  защото  във  всички 

случаи,  когато  някоя  организация  се  опита  да  регистрира 

наблюдатели в чужбина, ще го имаме този проблем с доставката на 

декларациите.

Пак ще повторя. Начините са реално два – по пощата или с 

куриерска служба. С куриерска служба е 50-60 евро, очевидно ще е 

проблем  и  за  организацията,  и  за  хората,  независимо  кой  поема 

разходът. А по пощата изисква време – над седмица за някои места. 

Поставям въпроса пред комисията да го обсъдим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов.

Ще припомните ли обсъждането, което вече направихме?

Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колега  Томов,  ние  с  колегата 

Солакова веднага поставихме този въпрос и беше обсъден в работна 

група.  Мнението  на  комисията  беше,  че  следва  да  се  представят 
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оригиналните декларации. Неслучайно в проекта на решението съм 

написала,  че  тези  лица  отговарят  на  изискванията,  направена  е 

проверка  и  в  момента,  в  който  сдружението  се  снабди  с 

оригиналните декларации, ние веднага ще ги регистрираме.

Разбирам затруднението.  Да,  от  представеното  пояснение е 

видно  –  ето,  единият  декларатор  Галина  Иванова  е  директор  на 

българското училище в Никозия, очевидно. Но при заявени седем – 

за  извън  страната,  в  пояснението  се  казва,  че  десет  нямат 

оригинални декларации, означава, че някои от лицата са в България. 

Предвид това, ако идват голям брой наблюдатели, ние не можем да 

изследваме за всеки каква е причината да не може да я подаде. А тук 

са  27  и  въпреки  това  аз  имам  затруднение  да  сверявам,  а  какво 

остава,  ако  са  повече.  Считам,  че  документите  следва  да  са  в 

оригинал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Не  поставям  въпроса  за  хора,  които  не  са  представили 

оригинални  декларации  и  смятат  да  наблюдават  изборите  в 

България. Ако има такива хора, на тях трябва да бъде отказано. Не 

поставям този проблем.

Проблемът за мен стои с хората,  които с а извън страната. 

Сигурно не е  проблем да се идентифицират кои седем са от тези 

девет, на които е отказано. За тях предлагам, колеги, да помислим 

дали да не е по-разумно все пак да има регистрация, за да могат тези 

хора да започнат да работят и да се укаже един срок, в който да си 

представят декларациите, който да е достатъчно дълъг. А ако не ги 

представят, да ги заличим. (Реплики.)

Това е предложението ми – когато става дума за хора, които 

подават  декларации  извън  страната  предвид  техническите 

затруднения,  необходимото  време,  да  се  подаде  оригинална 

декларация по пощата, да извършим регистрация под условие и да 

набележим  срок  –  може  би  10-дневен,  не  забравяйте,  че  ги 
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регистрираме  в  последния  момент,  в  който  тези  документи  да 

пристигнат в ЦИК.

В противен случай просто блокираме възможността на NGO-

тата  да  осигурят наблюдатели  извън страната,  където  всъщност  е 

голямото  празно място с  оглед на  наблюдението  на  изборите.  От 

тази гледна точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Искам само да обърна внимание, колеги, че когато взимаме 

решение,  трябва  да  съобразим  и  срока  –  датата,  на  която  е 

извършена промяната в закона и дата, от която е влязла в сила, тоест 

от датата на обнародване, дали и доколко организациите са имали 

обективна възможност да  се  снабдят  със  съответните  декларации. 

Просто  изреждам  онова,  което  ние  дискутирахме.  И,  разбира  се, 

възможността на наблюдение в страната и броя организации, които 

се регистрират и са регистрирани за наблюдение в страната. Също 

трябва да имаме предвид.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колега  Томов,  ефектът  ще  бъде 

същият – дали сега ще ги регистрираме под условие и те няма да 

представят декларация и ние ще ги заличим, или както съм написала 

в  мотивите,  че  до  последния  изтичащ  срок,  ако  те  подадат 

декларациите, ние веднага ще ги регистрираме. Същият ефект!

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  мисля,  че  предложеният  проект 

отговаря на изискванията на изискванията и на документите,  и на 

Изборния  кодекс,  и  на  нашите  решения.  В  момента,  в  който 

представят документи, ще бъдат регистрирани. 

Предлагам да прекратим разискванията и да гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Всъщност щях да предложа подобно, както 

колегата  Томов  каза,  -  да  ги  регистрираме  под  условие,  но 

удостоверения и да бъдат вписани в регистъра на наблюдателите на 

организацията, когато те си представят документите, които следва да 
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представят.  По този начин ще спестим допълнително решение по 

отношение  на  регистрация  на  тези  лица,  ако  те  си  представят 

изискуемите документи.

Тук  сега  накрая,  понеже  казваме  –  да  се  издадат 

удостоверенията на  наблюдателите, за организацията ще пишем ли 

при  това  положение,  че  ще  издадем  и  за  нея  удостоверение,  ако 

пишем за наблюдателите?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Само решение.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не даваме ли там удостоверение?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само решение.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Окей.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 

други желаещи за изказване.

Господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вижте, аз Ви предлагам този въпрос да не 

го  обсъждаме  сега  по  принцип,  който  постави  колегата  Томов, 

защото макар и да има резон, ние вече го обсъждахме. Освен това, 

нашето решение е от 13.09.2016 г. и е влязло в сила.

Не  можем  да  поставяме  в  неравнопоставени  условия 

наблюдателите  в  България  с  тези  в  чужбина.  Съгласен  съм,  че  в 

повечето случаи е по-трудно, но има възможност по пощата да се 

изпратят  оригинални  документи.  Наблюдателите  се  регистрират 

почти до последния ден. Не виждам проблем при добра организация 

на съответното NGO, както ги наричате, досега да са осигурени не с 

куриер, а с нормална поща тези декларации. Същото е положението, 

примерно с лица, които са във Варна или в Бургас, и се страхувам, 

че ще ги поставим в неравнопоставено положение, ако облекчим по 

какъвто и да е начин режима с другите наблюдатели, от провинцията 

примерно. Това е притеснението. Иначе има логически резон.

Обаче  аз  Ви предлагам на  тези  избори да  се  съобразяваме 

стриктно с нашето решение и ако наистина това създаде сериозен 

проблем,  да  го  вземем  предвид  при  анализа  и  евентуално  при 

следващото ни решение. Има и други варианти – да бъде заверявана 
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от  представителя  на  организацията.  Има  доста  други  варианти, 

които могат да се предложат, но в момента това е нашето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Окей! Оттеглям предложението.

Колеги, само Ви моля, ако този казус се повтори още един 

или два  пъти,  да  вземем да  помислим за  промяна в  принципното 

решение, че ще блокираме възможността да се наблюдават изборите 

извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения от госпожа 

Бойкинова проект на решение ведно с корекциите, които тя сама си 

направи в зала.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

– няма.

Колеги, това е Решение № 3787-ПВР/НР.

Колеги,  продължаваме  с  точка  4б  –  Доклади  относно 

гласуването извън страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 

ПВР-22-433   от  16.10.2016  г.,  което  е  изпратено  до  електронната 

поща  на  Централната  избирателна  комисия  и  съдържа  таблица  с 

поименния състав на СИК за място „Холидей Инн експрес хотел“ в 

Пул:  „Бяхме  посъветвани  от  посолството  в  Лондон  да  изпратим 

предложенията  директно  до  ЦИК-София,  тъй  като  сроковете  за 

организация бяха изключително къси, не по-малко от 24 часа. Имаме 

оферта за залата от „Холидей Инн експрес хотел“ в Пул“. 
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Колеги,  предлагам това  да  бъде препратено на  МВнР и да 

обърнем внимание, че ние – освен ако ние не ги съобразяваме при 

консултациите,  но  считам,  че  не  би  следвало,  тъй  като 

консултациите са за политическите партии. След това по закон има 

възможност и МВнР да направи своите предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,   Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 1 

(Цветозар Томов).

Приема се.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам Ви към вх. № ПВР-00-

140  от 16.10.2016 г. и към писмо, вх. № ПВР-00-140  от 16.10.2016 г. 

Това  е  получено  от  „Информационно  обслужване“.  Това  са 

всъщност списъците с лицата с проверени избирателни права, които 

ние приехме с протоколно решение на 15-ти да бъдат изпратени на 

МВнР  и  те  бяха  изпратени  на  същата  дата.  Докладвам  Ви  го  за 

сведение. Днес писмото беше донесено и на ръка от МВнР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам Ви към вх. № ПВР-04-

01-6   от  17.10.2016  г.,  което  е  от  МВнР.  Изпращат  ни  получени 

отговори  от  приемащи  държави  за  произвеждане  на  изборите  за 

президент и вицепрезидент и национален референдум и информация 

за държавите, за които не се изисква съгласие с приложен един брой 

диск към 14.10.2016 г. Сочи, че е актуална. 

Колеги,  предлагам  да  възложим  на  администрацията  да 

обобщи  и  сравни  информацията,  която  е  получена  отново  към 

14.10.2016  г.  по  електронната  поща  и  ни  увериха  тогава,  че  е 

актуална към 17,00 ч. и бяхме уведомени, че ще получим приложено 

грамите в понеделник – да си сравним информация с оглед това, че 
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ние  обявихме  под  условие  някои  от  местата,  където  нямаше 

пристигнали отговори и да съобразим евентуално в утрешния ден 

тази информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

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

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

Приема се.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 

ПВР-23-53  от 17.10.2016 г., от посолството на Република България в 

Лондон  –  Боряна  Стойнова:  „Във  връзка  с  кратките  срокове  и 

спешната  необходимост  от  набиране  на  членове  на  секционните 

избирателни комисии, както и във връзка с цялостната организация 

на изнесените избирателни секции във Великобритания, моля да ни 

предоставите  информация  за  адреси,  телефони,  имейл  адреси  на 

българските  граждани,  които  са  се  регистрирали  чрез  интернет 

страницата  на  ЦИК  да  гласуват  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент, както и за национален референдум в избирателните 

секции във Великобритания“.

Предлагам  да  изискаме  със  заявка  от  „Информационно 

обслужване“  контактната  информация,  както  и  съгласно  наши 

предходни протоколни решения за местата, които определихме, че 

ще има избирателни секции във Великобритания, съгласно нашето 

решение от 15.10.2016 г. и да бъде предоставена на посолството ни в 

Лондон чрез МВнР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  
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Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

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

Приема се.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо, 

вх. № ПВР-04-01-122   от  17.10.2016  г.,  получено  по  електронната 

поща на ЦИК с приложение: „Данните в таблиците трябва да бъдат 

попълнени  като  бъде  спазен  същия  формат  без  да  се  разместят 

колоните“.  Това  е  таблица  относно  членове  на  СИК,  както  и 

приложена грама: „Приложено, изпращаме Ви попълнена таблица с 

данни за членовете на СИК в Киев, Украйна“. Видно от имейла е, че 

е изпратено до някакъв имейл в mfa.bg.  Предлагам да приемем за 

сведение и препратим информацията на МВнР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, чухте предложението.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Приема се.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  получен 

оригинал  на  писмо,  вх.  №  ПВР-04-120  от  17.10.2016  г.  Аз  го 

докладвах в първата част на заседанието. Касаеше да изследва дали 

следва или не следва посланиците да попълват постоянния адрес. За 

сведение.

Докладвам писмо, вх. № ПВР-22-436  от 16.10.2016 г., което е 

предложение за адрес на секцията в Кройдан. Препратено ни е както 

до посланика в Лондон, така и до приемна в МВнР. Предлагам да 

приемем за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 

ПВР-22-443  от 17.10.2016 г., което е от Радко Кръстанов: „Казвам се 

Радко Кръстанов и живея в гр. Пул, Великобритания. Пиша Ви във 

връзка с предстоящите президентски избори и референдум.“ Сочи, 

че от наше решение от 15.10.2016 г. става ясно в кои населени места 

ще има извън  територията  на  България  разкрити  секции.  „Градът 

Бордман  беше  сред  тези,  събрали  над  60  заявления,  но  според 

списъка там секция няма да има. По този начин от правото на глас 

биват  лишени  български  граждани,  живеещи  в  Бордман,  Пул  и 

Дорчестър  и  цялото  кралство  Дорсет.  ЦИК  обосновава  своето 

решение с писмо, вх. № ПВР-04-01-96 от 13.10.2016 г. от МВнР, в 

което се съдържа и становище на българското посолство в Лондон. 

Българската общност в Бордман и Пул бихме искали да се запознаем 

с  това  писмо  с  надеждата  да  открием  разумен  аргумент,  поради 

който е направен изборът точно в нашия регион да няма секция“.

Колеги,  знаете  ,че  преди приемането на това  решение,  ние 

изложихме  всички  мотиви  и  се  чуха  ясно.  Аз  нямам  конкретно 

предложение. Не само писмото на МВнР по отношение на секциите 

във  Великобритания  беше  аргумент,  но  и  улесняването  на 

българските  граждани  да  упражнят  правото  си  на  глас. 

Съблюдавахме  отдалеченост,  актуално  разпределение,  като 

естествено за база взехме писмото на МВнР, което прецизирахме с 

оглед всички български граждани съобразно изпълнението на ИК, за 

да могат да упражнят правото си на глас. В случай че искате да се 

запознаете,  може  да  го  отложим и  да  го  върнем  на  доклад.  Към 

момента – за сведение и запознаване и за обсъждане в работна група, 

ако прецените.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Повторете 

номера, госпожо Ганчева, за да могат колегите да се запознаят.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Вх. № ПВР-22-443 от 17.10.2016 г. 

Моето предложение е пак да се обсъди в работна група. (Реплика на 

Цветозар Томов.)
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Колега  Томов,  тъй  като  казвате,  че  не  е  качено  във 

вътрешната мрежа, писмото, казвам за трети път, е вх. № ПВР-22-

443 от 17.10.2016 г. Беше ми разпределено преди малко на доклад, 

има резолюция на председателя за качване във вътрешната мрежа. 

(Реплики.)

Госпожо председател, правя оттегляне на предложението, за 

да се обсъди в работна група. Въпреки че изказах мнение, че ние сме 

обсъдили,  аргументирали  предложението  на  работната  група  по 

отношение  на  решението  в  частта  за  Великобритания.  Аз  лично 

нямам никакви допълнителни аргументи да изложа в тази посока. 

Моля да го подложите на дебат и обсъждане, тъй като колеги 

извън  микрофон  имат  такова  предложение.  Ако  го  правите  на 

микрофон,  аз  нямам нищо против и към настоящия момент да го 

обсъдим с оглед изразеното безпокойство от господин Кръстанов, но 

аз лично нямам предложение по това писмо с оглед вече приетото 

решение,  което  беше  обстойно  обсъдено  п  ри  приемането  му  и 

гласувано в Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

Колеги, моля за Вашите коментари. Не виждам такива.

Госпожо  Ганчева,  остава  за  сведение  и  запознаване. 

Колегите, след като се запознаят, ако имат предложения, очаквам да 

внесат в зала. Ако не е публикувано все още, предполагам, че всеки 

момент ще бъде публикувано.

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо, 

вх. № ПВР-04-01-124  от  17.10.2016  г.,  което  е  с  резолюция  на 

председателя за качване във вътрешната мрежа. С него приложено 

ни  е  изпратено  предложение  за  коригиране  на  решението  за 

образуване  на избирателна секция в Джакарта, Индонезия. Колеги, в 

Джакарта,  съгласно  наше Решение от  15.10.2016 г.,  сме посочили 

като място посолството за образуване на избирателна секция. Още 

повече  ние  с  информацията,  която  получихме  с  писмото  за 
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разкритите ДКП, ние и с наше Решение № 3522 също го обявихме 

като  място,  съгласно  чл.  14,  ал.  1.  Сега  се  съдържа  грама  от 

посолството от Джакарта със следното съдържание:  „Към края на 

работния  ден,  17.10.2016  г.,  не  е  получено  разрешение  от 

индонезийските власти за провеждане на изборите на 6 ноември и 

евентуално на 13 ноември 2016 г. в посолството в Джакарта. Броят 

на  гласоподавателите  в  получения  днес  избирателен  списък  на 

секцията в Джакарта е 5 души, от които една семейна двойка, което 

прави невъзможно формирането на секционна избирателна комисия 

от пет плюс двама резервни члена съгласно изискванията на закона 

при наличието на четирима, отговарящи на условията избиратели. 

Посолството в Джакарта може да осигури представител на МВнР от 

състава  на  мисията,  която  е  общо  двама  служители,  единият  от 

които е ръководител на дипломатическото представителство само в 

една  секция  от  страните  на  акредитацията.  При  произвеждане  на 

избори  в  Джакарта  посолството  няма  да  може  да  командирова 

служител  за  организирането  на  изборите  в  Сингапур,  където  са 

подадени  84  заявления,  което  означава,  че  там  следва  да  бъде 

командирован служител от България. Разходите за командировка от 

България до Сингапур за два тура, включително самолетни билети, 

ще  надхвърли  4 000  евро“,  поради  което  посланикът  обосновава 

мнение, че е финансово нецелесъобразно и по изложените мотиви 

образуването  на  избирателна  секция  в  Джакарта.  Мотивирано  от 

посочените обстоятелства в тази грама.

Колеги, тъй като съгласно нашето решение, ние обявихме под 

условие със срок до 18.10.2016 г. някои секции, за които нямахме 

данни  към  приемането  на  решението  за  отговори  и  съответно 

разрешение на приемащите държави. Правя предложение това да се 

обсъди утре на работна група, предвид и другите, и да си формираме 

мнение какво ще предприеме Централната  избирателна комисия с 

оглед и това писмо, а и другите секции, които открихме под условие.
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В този  ред  на  доклада  си,  уважаема  госпожо  председател, 

моля по Ваша преценка да има среща на работна група 1.10. с оглед 

организацията от Ваша страна на заседание и на срещи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Бих предложила тя да бъде утре от 10,00 ч.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Да,  аз  приемам.  Като  ще  помоля 

колегите,  които  са  членове  за  присъствие  и  колеги,  които  също 

искат, извън групата. 

Докладвам писмо към вх. № към ПВР-22-435 от 17.10.2016 г. 

Писмото е  от господин Стефан Манов,  получено по електронната 

поща: „Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на ЦИК! 

Във  връзка  с  потвърдените  вчера  намерения  на  парламентарното 

мнозинство за спешна промяна на ИК и отпадане на ограничението 

от 35 секции…“ Излага съображения и моли да допълним нашето 

решение под условие в местата, за които подадени над 60 заявления. 

„Обявяването на тези секции може да бъде под условие с  правно 

основание  чл.  14,  ал.  2  и  чл.  6,  ал.  3  от  АПК.  Евентуално  това 

решение може и да е протоколно и адресирано до МВнР, както и до 

посланиците. Това ще позволи да започне логистичната подготовка 

на  тази  секция  от  МВнР,  дипломатическите  и  консулските 

представителства. Едно такова решение на ЦИК ще бъде оценено от 

общественото  мнение  като  надежден,  разумен  и  предотвратяващ 

хаос и несигурност в организацията на изборния процес. Тоест, ще 

гарантират  честни  и  свободни  избори,  целта  за  която  ЦИК  е 

призвана  да  работи“.  Предлагам също да  бъде  обсъдено  във вече 

насрочената за утре работна група.

Колеги, докладвам вх. № ПВР-22-435  от 16.10.2016 г., отново 

от господин Стефан Манов и е във връзка с наше Решение № 3785: 

„За първи път в практиката на ЦИК, откакто се произвеждат избори 

извън страната, се поставя краен срок за потвърждаване на секции 

под условие, в който се обявяват местата, за които има забавяне при 

получаване  на  несъгласие  от  приемащата  страна,  а  именно  18 
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октомври 2016 г.“ Предлагам да се запознаят колегите и утре да го 

обсъдим на работна група. 

Малко по-късничко евентуално, госпожо председател, пак ще 

моля да взема думата по тази точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

Колеги,  връщаме се  на  точка четвърта от  дневния ред – 

Доклади по разяснителна кампания.

Госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  съвсем  накратичко  Ви 

информирам,  че  днес  проведохме  срещи  с  Български  пощи  и  с 

фирмата, която избрахме да отпечата нашите брошури. 

Във вътрешната мрежа има договор с рекламна агенция. Ще 

Ви помоля да го погледнете все пак – за одобрение за подписване от 

председател и от главния счетоводител. Първата част от доставката, 

която ще направят, ще бъдат, както виждате, по 50 000 – първите три 

дни, следващите части ще бъдат по 62 500, като ще бъдат  съответно 

50 000 брошури – 25 хиляди за  референдума,  25 000 за изборите. 

Ще  бъдат  опаковани  по  100  броя  в  пакет,  ще  бъдат  доставени  в 

сортировъчния център на Български пощи, за да може там заедно с 

плакатите, които отпечатват Български пощи да бъдат сортирани  и 

разнесени от Български пощи на адресите, които ще им предоставим 

на  НАП,  на  НОИ,  на  регионалните  центрове  на 

Здравноосигурителната каса и на Агенцията по заетостта.

Виждате,  в  моята  папка  първите  три  файла  са  записани 

контактите на НАП, НОИ и РЗОК. С тези контакти се  снабдихме с 

тях днес с помощта и на нашите машинописки, за което специално 

им благодаря, защото много бързо действаха. Тук предложението е 

за  разпространението  на  плакатите  и  брошурите  по  бройките,  по 

които са разписани. Общо взето сме направили – предложението е 

според преценката дали е областен център или по-малък общински 

център, съответно брошурите да бъдат предоставени в бройката, в 

37



която Ви предлагам. В Здравноосигурителната каса са 28 центъра, 

ще бъдат разпространени по 3 плаката на център, който ще бъдат 

разлепени. Общо ще бъдат предоставени 8 400 броя  брошури от вид 

–  за  референдума,  8  400  брой  –  за  изборите,  които  ще  бъдат 

поставени в тези приемни в тези приемни в здравносигурителните 

каси, за да могат хората да си ги вземат и да се запознаят с тях. 

В НОИ предложението е в 28 областни центъра – да бъдат 

разлепени по 3 плаката и съответно да бъдат поставени, по 300 броя 

брошури от вид в областните центрове и по 100 броя от вид, тоест 

общо 200 броя във филиалите, в по-малките градове, тъй като става 

въпрос за 102 филиала  и 28 областни центъра. 

В НАП предложението е в териториалните дирекции да бъдат 

предоставени по 500 броя от вид, а във филиалите – по 200 броя от 

вид, съответно по 3 плаката и по 2 да бъдат разлепени. Така че ако 

одобрите  това  предложение  в  момента,  тези   три  файла  ще  ги 

изпратя  на  Български  пощи,  защото  цената  на  разпространение 

зависи от мястото, териториалната отдалеченост и от броя и те ще 

ни  изпратят  веднага  след  това  оферта,  която  ще  допълним  към 

нашия договор. 

А  другото,  за  което  се  договорихме,  е  това,  което  сме 

одобрили  по  принцип,  разпространението  на  писмата  до  18-

годишните и печата на плаката, като файловете вече са ни изпратени 

и те подготвят за действие и работят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имате ли коментари?

РОСИЦА  МАТЕВА:  На  Агенцията  по  заетостта  очакваме 

контактите. По същия начин, на подобен принцип ще разпределим 

изпращането  на  плакати  и  брошури.  Предложението,  което  дойде 

докато  обработвахме  документите  и  материалите,  е  да  изпратим 

писмо  и  да  се  свържем  с  главния  секретар  на  МВР  или  със 

заместничката му, с която установихме контакт с колегата Ганчева 

на  срещата  при  заместник  главния  прокурор,  за  да  помолим  във 

всички областни дирекции – там, където се снабдяват българските 
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граждани  с  документи  за  самоличност,  също  да  бъдат  разлепени 

плакатите и да бъдат поставени брошури да се снабдяват с тях, така 

че ще Ви моля за одобрение и в тази посока.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

обстойния доклад, госпожо Матева.

Колеги,  по  така  направения  доклад  и  предложения?  Не 

виждам коментари.

Анблок  поставям  на  гласуване  всички  направени 

предложения.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия 

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

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

Цветозар Томов),  против – няма.

Приемат се.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  за  листовката  за  ученици  и 

студенти, която подготвихме и ще изпращаме по електронни пощи 

за информации чрез Фейсбук – ще се разпространява, Ви предлагам 

да  я  погледнете  как е  оформена във визията  на кампанията.  Тя е 

файлът  „Ученици и  студенти“,  четвъртият  надолу  отгоре  в  моята 

папка. Ако го одобрим, направо да… JPG-формат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, моля да 

се запознаете. (Време за запознаване.)

Колеги, моля за Вашите коментари. Имате ли предложения? 

Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване одобряването на този плакат.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия 

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

Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля Ви, във вътрешната папка, 

в подпапка с моите инициали „Подкантакти“, НОИ-НАП-НЗОК има 

Media presentation и още един файл. Запознайте с тях. Може би по-

късно  да  върнем  –  това  е  предложението  на  фирмата,  която 

организира така наречения „Семинар за журналисти“, като теми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, нека да 

се запознаем с двата предложени файла. (Уточнения от докладчика 

Росица Матева.)

Колеги, направихме технически корекции. 

Колеги, можем ли да одобряваме?

ОБАЖДАТ СЕ: Можем!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Одобряваме, 

колеги.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия 

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  пета  от 

дневния ред – Искания за изплащане на възнаграждения.

Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам Ви вх. № 15-10-

89  от  1.10.2016  г.  искане  за  заплащане  на  възнаграждение  на 

членовете на общинската избирателна комисия – Сухиндол. Същите 

са провели заседание на 14.04.2016 г., на което са взели решение да 

прекратят  предсрочно  пълномощията  на  общински  съветник.  На 

това заседание са присъствали председател, заместник-председател, 
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секретар  и  шест  членове.  На  21.04.2016 г.  са  провели  второ 

заседание,  на което са  избрали следващия от листата  кандидат за 

общински съветник. На него са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и седем членове.

Предлагам да бъде изплатено възнаграждението. Приложили 

са  всички необходими документи,  протоколи и  решения на  ОИК. 

Към  преписката  има  контролен  лист  за  предварителен  контрол  с 

мнение  да  бъде  изплатено  възнаграждението,  както  и  справка  за 

размера на исканите възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойко  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги, продължаваме със следваща точка шеста – Доклади 

по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  в  днешно 

заседание,  че с вх.  № ПВР-10-22 от 16.10.2016 г.  на електронната 

поща на ЦИК е  постъпила жалба от Валентина  Стойчева Бонева, 

упълномощен  представител  на  коалиция  „БСП  лява  България“ 

против Решение № 3779-ПВР/НР от 13.10.2016 г. на ЦИК, с което 

беше  оставена  без  уважение  жалбата  й  срещу  Решение  №  031-

ПВР/НР  на  РИК-Стара  Загора  за  назначаване  на  секционните 

избирателни  комисии  в  община  Стара  Загора.  Жалбата  се 

комплектува за изпращане във ВАС.

Ако ми позволите, един кратък доклад за сведение.
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Днес по електронната ни поща е постъпило писмо от Ангел 

Гаджева, като към него като прикачен файл е приложено становище 

от инициативен комитет „Гражданско общество срещу привилегиите 

на  партиите“,  регистриран  за  участие  в  информационно-

разяснителната кампания във връзка с невъзможността му да участва 

в  предаването  „Референдум“  на  18.10.2016  г.  Докладвам  го  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Следващ 

докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  проектът  е  в  днешно 

заседание в моя папка.

Пристигнал е сигнал от съвета за електронни медии, вх. № 

ПВР-20-335 от 16.10.2015 г., в което ни изпращат по компетентност 

един брой електронен носител със запис от предаване в програма на 

„Радио Фокус – София“ на доставчика на медийна услуга „Фокус 

Нунти“  ООД.  Казват,  че  изследването  не  съдържа  звуково 

съобщение  с  информация  за  възложителя  на  проучването  и  за 

източниците на финансирането му, каквото е изискването на чл. 205, 

ал. 2 от Изборния кодекс.

Сигналът съм го изслушала. В радиото се излъчват данни за 

социологическо  проучване  на  „Галъп  Интернешънъл  Болкан“  за 

процентната  подкрепа  на  определени  кандидати  и  съответно  ги 

изброяват почти всички в изборите за президент и вицепрезидент с 

процентно  съотношение  и  наистина  там  не  е  налице  отбелязване 

веднъж  в  началото  и  веднъж  в  края  на  представянето,  както  е 

изискването  на  чл.  205,  ал.  2  от  ИК  –  в  печатните  материали  е 

изискването да има надпис, а когато са в предавания – трябва да има 

веднъж  в  началото  и  веднъж  –  в  края  на  предаването  да  има 

озвучаване, от което да ясна информацията, съгласно изискванията 

на чл. 205, ал. 1 от ИК. 

При прослушването си не се  съдържаше тази информация, 

поради  което   считам,  че  доставчикът  на  медийна  услуга  не   е 
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изпълнил това задължение. Това съответно представлява нарушение, 

за което е предвидено административно наказание.

Предлагам Ви да установим нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 

2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо 

проучване  по  повод  на  изборите  в  програмата  „Радио  Фокус  – 

София“, без да съдържа информация за възложителя на проучването 

и за източниците на финансирането. Единствената информация е, че 

това  е  изследване  на  „Галъп  Интернешънъл  Болкан“,  но  няма 

другите  изисквания  на  чл.  205,  ал.  1,  нито  пък  на  ал.  2  –  тази 

информация  да  се  съдържа  в  началото  и  веднъж  в  края  на 

представянето. 

Нарушението е извършено от доставчика на медийна услуга 

„Фокус Нунти“ ООД. В медийната услуга е „Радио Фокус – София“.

Да  оправомощим  председателя  на  ЦИК  да  състави  акт  за 

установяване на нарушение на „Фокус Нунти“ ООД. Качен е в моя 

папка – първият файл. 

Ако искате, можем да го отложим, за да го изслушате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Нямам  предложение  по  проекта  на 

колегата Бойкинова – напълно го подкрепям, но имам предложение 

да публикуваме съобщение на интернет страницата на ЦИК, както 

сме превили и при предишните избори за забраната по чл. 205 от 

ИК,за да напомним на медиите, че са длъжни при огласяването на 

социологически  проучвания  да  изпълняват  разпоредбата.  Това  е 

стандартно съобщение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? 

Колегите  се  запознават  в  момента  със  записа.  (Време  за 

запознаване.)

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен да установим нарушение, 

обаче мисля, че не чл. 495 е приложимият текст, който е цитиран от 
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ИК, поради това че нарушението според мен е  по чл.  475 от ИК. 

Член 495 казва за нарушения, които са извън нарушенията от чл. 470 

до чл. 494 от ИК. Разбирате ли, колега докладчик?

В правното основание сме записали чл. 495 от ИК, а това е 

разпоредба,  която  казва,  че  се  налага  на  лице,  което  наруши 

разпоредба  на  кодекса  извън  случаите  по  чл.  470-494  от  ИК.  Аз 

считам, че нарушението е по чл. 475 от ИК. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно така.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Значи, не е извън, защото влиза от чл. 470 

до 494. Тоест, чл. 495 трябва да го замениш, според мен, с чл. 475, 

ал. 1 от ИК предвид горното, където пише. Член 475 вместо чл. 495. 

Наглед е дребно, но не е.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Съгласна  съм,  колеги,  с 

възраженията на колегите Ивков. Ще бъде включена разпоредбата 

на чл. 475 от ИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Направихме 

редакционна поправка. (Време за запознаване.)

Колеги,  допълнителни коментари,  след като се  запознахте? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решене № 3788-ПВР.

Сега  ще  трябва  да  подложа  на  гласуване  съобщението,  но 

госпожа Бойкинова искаше да допълни съобщението.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  да  допълним 

съобщение  с  оглед  новите  изменения  на  разпоредбата  на  чл. 179, 

която казва,  че при излъчване,  публикуване и разпространение на 

платени  форми  на  отразяване  на  предизборната  кампания, 
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доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален звуков, и 

аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, 

че материалът е платен. Защото имаме и такива сигнали. Просто да 

са две съобщения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Две  отделни 

съобщения.

Колеги, коментари? Не виждам.

Гласуваме тези съобщения.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Приеха се тези предложения.

Още веднъж подчертавам, госпожо Бойкинова, Решението е 

№ 3788-ПВР.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  предложението  ми е  тези  две 

съобщения да бъдат разпространени чрез фирмата, която подпомага 

разяснителната кампания, тъй като колегата Пенев е определен също 

за контакт с тях, той ще има грижата да им ги препрати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Приема се.
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Колеги, госпожа Солакова има проект на решение по т. 4а – 

Регистрация на наблюдатели.

Затова й давам думата. Моля да води и заседанието.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали  по  заявление  от  „Движение  за 

пълна заетост и ценова стабилност“ имам да Ви докладвам проект на 

решение.  Доколкото  си  спомняте,  след  приключване  на  едно  от 

заседанията  миналата  седмица  аз  поставих  този  въпрос,  тъй  като 

приех документите на сдружението „„Движение за пълна заетост и 

ценова стабилност“.

Заявлението е заведено под № 3 от 11.10.2016 г. в регистъра 

на  ЦИК  за  вписване  на  заявленията  за  участие  на  български 

неправителствени  организации  с  наблюдатели  в   изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум на 6 ноември 2016 г.

Приложението е по образец № 28-ПВР/НР за участие както в 

изборите, така и в националния референдум, с посочени за участие в 

страната девет наблюдатели, извън страната – един наблюдател.

Заявлението е подписано от изрично упълномощено лице от 

представляващ „Движение за пълна заетост и ценова стабилност“.

 Към  заявлението  е  представено  пълномощно  в  полза  на 

лицето,  подписало  заявлението,  пълномощните,  списъкът  на 

упълномощените представители. 

Представено  е  удостоверение  за  актуално  състояние  от 

05.10.2016  г.  по  ф.д.  №  634  от  2014  г.  на  сдружението; 

удостоверение  №  004  от  14.11.2014  г.  от  Министерството  на 

правосъдието за вписване на сдружението в обществена полза, копие 

от  решение № 1 от 07.10.2014 г. по фирмено дело за вписване на 

сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Представен е списък, подписан от изрично упълномощеното лице на 

десет  лица  с  посочени  ЕГН,  пълномощно  –  общо  на  лицата, 

предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от името на 
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сдружението, декларации по образец – 10 броя, по Приложение № 

30-ПВР/НР. 

В  случая  има  проблем  със  самия  предмет  на  дейност  на 

сдружението с оглед на изменението в чл.  112,  ал.  1,  т.  1 – че за 

наблюдатели  могат  да  бъдат  регистрирани  български 

неправителствени организации, които са сдружения, регистрирани в 

обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на 

политическите права на гражданите.

Първото  условие,  както  видяхте  от  документите,  които 

изброих,  е  налице.  Но  второто  условие  не  е  налице  нито  от 

удостоверението  за  актуално  състояние,  което  почти  преповтаря 

цялото  решение  за  вписване  на  сдружението  в  регистъра  на 

юридическите лица с нестопанска цел в СГС.  Може да се направи 

извод,  че  предметът  на  дейност  е  в  областта  на  защитата  на 

политическите права на гражданите.

Предметът на дейност, така както е посочен в решението и в 

удостоверението  съответно,  е  да  „осъществява  семинарна, 

консултираща,  обучителна,  издателска  дейност,  организира  и 

участва  в  социални,  културни,  обучителни  и  други  обществено 

значими мероприятия“,  а целите, които си поставя сдружението, е 

„да подпомага своите членове за подготовката им и за постигане на 

по-добри  резултати  в  сферата  на  икономиката  и  модерната 

монетарна теория“.

С  оглед  на  изложеното,  колеги,  предлагам  Ви  проект  на 

решение за отказ да се регистрира сдружението „Движение за пълна 

заетост и ценова стабилност“ с наблюдатели в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 

Решението може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  още  докато  приемах 

документите, вярно е, че не съм написала, точно по този повод беше 

поставянето  от  моя  страна  на  въпроса  –  следва  ли  да  се  дадат 

указания?  Не  съм дала указания  при приемането на  документите, 
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доколкото предметът на дейност следва да се впише в регистъра на 

съда.  Да,  безсмислено  е  да  се  даде  указание  в  3-дневния  срок  за 

представяне на ново решение за вписване на промяна в предмета на 

дейност.

С представилия заявлението лицето е изрично упълномощено 

от  представляващ  сдружението,  проведох  разговор,  като  запитах 

доколко  виждат  и  намират,  че  отговарят  на  изискването 

сдружението да има, така както е записано и в образеца на изборна 

книга,  Приложение № 28,  така  и в  самия регистър  – освен да  са 

регистрирани  в  обществена  полза,  да  имат  предмет  на  дейност  в 

областта на защитата на политическите права на гражданите.

Започнах разсъждения,  доколкото сама да се мотивирам да 

представя  на  вниманието  на  ЦИК  решение  за  регистрация  на 

сдружението, беше в смисъл, че в сферата на икономиката и целите, 

които  те  си  поставят,  могат  да  бъдат  постигнати  в  една  добра 

управленска среда,  която може да се постигне чрез наблюдение и 

участие в политическия живот на страната.

Така или иначе, един такъв предмет, в който не се посочва 

защита  на  политически  права  и  участие  в  политическия  живот  и 

наблюдение на този политически живот, всички сдружения, вписани 

в обществена полза в регистъра в Министерството на правосъдието 

могат да претендират, че имат предмет на дейност, който могат да 

постигат и целите си да постигат чрез участие в наблюдението на 

избори. 

Поради  това  считам,  че  се  обезсмисля  изменението  в 

Изборния кодекс, който цели в предмета на дейност да има изрично 

записано  участие  в  областта  на  защита  на  политическите  права. 

Самата  аз  не  съм мотивирана  да  предложа проект на  решение за 

регистрация на сдружението, независимо, че много съм обмисляла 

този въпрос. Затова Ви предлагам отказ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги, 

коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойко  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), 

против – 2 (Ивайло Ивков, Румен Цачев).

Колеги, това е Решение № 3789-ПВР/НР.

Продължаваме с точка седма – Доклади по писма.

Следващ докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  моля  да 

погледнете  образец  –  мостра  на  бюлетина за  национален 

референдум,  пристигна  преди  малко  в  ЦИК.  Сега  само  за 

запознаване.  Това  е  с  писмо,  вх.  № НР-03-11  от  17.10.2016  г.  от 

Министерския  съвет.  Моля  да  се  запознаете,  за  да  може  да 

съгласуваме  и  върнем  обратното  двата  екземпляра  като  един  ще 

оставим от тези мостри – един екземпляр ще оставим в ЦИК.

За сведение Ви докладвам, вх. № ЧМИ-06-69 от 17.10.2016 г. 

Това е заявка до Печатницата на БНБ от кмета на община Девин за 

възлагане на отпечатване на бюлетини за частичните избори за кмет 

на кметство Грохотно. 

Колеги,  позволявам  си  и  това  писмо  да  Ви  докладвам  за 

сведение,  защото  трябва  да  вземем  решение,  но  до  края  на 

заседанието ще помоля да се върнем към тази точка,  тъй като 18 

октомври 2016 г. е срокът, в който ще подадем заявка за тиража на 

бюлетините за гласуване извън страната. Госпожа Ганчева, мисля, че 

ще  има  готовност  в  утрешния  ден  да  предложи  тираж,  и  то  по 

държави.  Но  ние  днес  ще  Ви  предложа  да  одобрим  формáта  на 

бюлетините  за  евентуален  втори  тур  –  180/305  мм,  съгласно 

предложения  образец  при  обсъждане  на  техническите 

характеристики. За да може те евентуално да изготвят плаките и да 

не губят време после при отпечатването на бюлетините.

На този етап всички писма са за сведение. След малко, когато 

имате възможност да коментирате, ще се върнем към тези писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

със следващ докладчик госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  преводите, 

които са получени към вх. № ЕП-03-1 от 17.10.2016 г. и вх. № ЕП-

03-1  от  13.10.2016  г.  Припомням  само  на  комисията,  че  това 

всъщност е в рамките на адхок механизма за реформа в изборното 

законодателство  в  Европейския  парламент  за  сведение  и  за 

запознаване,  тъй  като  приехме  и  писмата  за  сведение  и  не 

формирахме отговори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, всички писма са в моята папка за 

днешно заседание – отговори на писма.

Снежа Петрова ни пише, пък се казва Снежана Мисиркова, 

Джузепини – по мъж, така или иначе пита ни дали трябва да подава 

някакво заявление и как може да гласува. Казваме й, че не е нужно 

да подава предварително заявление вече и че може да гласува като 

отиде с личната си карта.

Ще чета писмата, докато няма забележки. 

Писмо, вх. № 22-434 от 16.10.2016 г., уведомяваме госпожа 

Жекова  може  да  гласува  в  която  и  да  е,  удобна  за  нея  секция, 

открита в САЩ, включително Норуолк, Кънектикът, като се яви в 

изборния ден с личната си карта и попълни декларация по образец. 

Въпросът е дали може да гласува в Норуолк, Кънектикът, макар че 

се е заявила на друго място в Щатите – в Нюхевън. Госпожа Жекова 

ни  пита  за  точния  адрес  в  Норуолк,  Кънектикът.  Вижте  го  това 

изречение, казвам: „Точните адреси на секциите предстои да бъдат 

публикувани  на  интернет  страницата  на  дипломатическото  и 

консулско  представителство  на  Република  България  в  САЩ.“ 

Предполагам,  че  ще  ги  публикуват  те,  пък  и  ние,  като  имаме 

информация. 
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Госпожа  Беневрешка,  на  която  онзи  ден  й  отговорихме, 

много  ни  благодари  за  отговора,  обаче  иска  да  си  променим 

становището относно това, че ще пътува извън населеното място, в 

което има адресна регистрация. Реших да не е за сведение, а с два 

реда да отговорим, че „Централната избирателна комисия не може 

да  преразгледа  становището  си,  защото  то  се  основава  на 

действащия към момента Изборен кодекс“. Въпросът, който поставя, 

е  единствено  и  само от  компетентността  на  Народното  събрание. 

Това беше вх. № ПВР 22-400 от 16.10.2016 г. 

Следващото е вх. № ПВР-22-394 от господин Николаев. Той 

ни беше попитал как може да гласува, тъй като в изборния ден ще 

пътува, ще бъде на екскурзия из страната, пък аз съм разбрал – бил 

съм докладчик, че е извън страната на екскурзия , а не из страната и 

сме му изпратили отговор  за  това  как да  гласува  извън страната. 

Сега му казваме, че коректният отговор на поставения въпрос, тъй 

като  пак  ни  сезира,  че  нещо  е  станало  недоразбиране,  че  няма 

възможност  да  гласува  на  място,  различно  от  постоянния  или 

настоящия адрес в страната.

Отговарям  на  вх.  №  ПВР-22-396  от  17.10.2016  г.  е  за 

сведение.  Благодари  ни  много  Мария  Иванова  за  изчерпателния 

отговор.

Последното от днешната порция писма и вх. № МИ-05-34 от 

17.10.2016  г.  от  областния  управител  на  област  Пловдив.  Няма 

резолюция за вътрешна мрежа, но и аз също не считам, че трябва да 

е, но който прояви интерес, ще кажа да го качат. За сведение Ви го 

докладвам. На около 5 страници – не, а около на 4 страници ситен 

текст, областният управител с писмо до нас и до съответното лице 

ни информира до един тривиален случай,  когато е отказано да се 

образува  изпълнително  производство  за  неправилно  гласуване. 

Лицето е имало в България постоянен и настоящ адрес, обаче не е на 

това  място,  на  което  е  гласувало.  Явно  прокуратурата  са  го 

изпратили на областния управител и той е органът в тези специални 

случаи – не се прави акт, да издаде наказателно постановление, ако 
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прецени. Той ни уведомява, надълго развива точно процедурите по 

тези  случаи  и  ни  уведомява  в  заключение,  че  е  удачно  да  бъде 

приложена  разпоредбата  на  чл.  28,  буква  „а“  от  ЗАНН,  като  за 

маловажни  случаи  на  административни  нарушения  наказващият 

орган може да не наложи наказание като предупреди нарушителят 

устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение, ще 

му бъде наложено административно наказание.

Това  не  е  от  нашата  компетентност  сега  да  вземаме 

отношение  по  този  въпрос,  още  повече  аз  споделя  изразеното 

становище  в  този  конкретен  случай  на  областния  управител. 

Докладвам Ви го за сведение. Това е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  По отношение на това писмо, което 

коментираме от САЩ – че на едно място не иска да гласува, а на 

друго,  аз  предлагам това  да  остане за  сведение  и  да  не  получава 

отговор.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Защото  за  мен  това  50  на  сто  е 

измама  –  подавам  заявление  за  гласуване  да  се  открие  секция,  а 

после ще отида да гласувам на друго място, за мен това е…

ИВАЙЛО ИВКОВ: Може ли да отговоря?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Въпросът аз не Ви го изчетох подробно, 

може би ще си смените мнението, колега Христов. Казва ни така: 

„Здравейте! Бих искала да попитам дали е възможно да гласувам в 

Норуолк,  Кънектикът,  въпреки  че  електронно  съм  се  записала  в 

Нюхевън. Поради малкия брой хора, не се създаде секция там.“

Тоест имаме на лице обективност. Тя не е знаела, че няма да 

създаде на мястото, на което е подала заявление и ни пита дали може 

на друго място. Ние на много хора отговорихме в Щатите.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Няма  ли  го  във  „Въпроси  и 

отговори“?
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е другият вариант. Аз по принцип в 

началото предложих, но съм го написал и го предлагам, ако вземем 

протоколно решение - всичко, което има, директно да препращаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Взехме.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Взехме ли? 

Сега изготвил съм ги, да не готвя нови – моля да гласуваме 

тези и вече ще насочвам към рубриката „Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Изготвил  е 

колегата отговор.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

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

против – 1 (Емануил Христов).

Приема се.

Заповядайте, господин Андреев, Вие сте следващ докладчик.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпило  писмо  от  община  Хасково,  вх.  №  към  ЧМИ-22-2  от 

12.10.2016  г.:  Във  връзка  с  Ваше  писмо,  изх.  №  ЧМИ-06-57  от 

28.09.2016  г.  относно  жалба  на  Веселина  Славчева  Стойкова  и 

Николай  Койнов  Стойков,  под  № ЧМИ-22-2  от  27.09.2016  г.,  Ви 

уведомяваме, че избирателните списъци са обявени в срока, посочен 

по чл. 464, ал. 8 и са публикувани на сайта на община Хасково, на 

начална страница Раздел „Частични избори“ 2016 г.“  Посочени са 

телефоните  за  справка  в  избирателните  списъци.  Това  е  с  оглед 

поисканата от нас информация във връзка с писма. За сведение го 

докладвам.

Докладвам Ви,  вх.  № ПВР-22-389 от  12.10.2016 г.,  с  което 

изпратено  ни  е  от  госпожа  Димитрова,  която  ни  уведомява,  че  е 

публикувано  Решение  №  3766-ПВР/НР  от  11.10.2016  г.  това  е 

решението, с което приехме Методическите указания, част първа – 

на РИК, но същите не ги е открила на страницата. След извършена 
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проверка, те са качени още веднага след решението. В тази връзка 

предлагам това писмо да е за сведение. 

Същото  е  и  вх.  №  ПВР-18-4  от  12.10.2016  г.  от  Ваня 

Кашукеева Нушева,  с което пак ни уведомява,  че не са успели да 

намерят приложените Методически указания. 

И двете са за сведение.

Докладвам Ви – би трябвало да е качено, то е до мен с копие 

до колегата Бойкинова, във вътрешната мрежа съобщение с молба за 

съдействие  от  господин  Нихризов,  който  ни  уведомява,  че  на 

12.10.2016  г.  в  ОИК-София  е  изтеглен  жребий  за  представяне  на 

партии и коалиции, участващи в частичните избори за кмет на район 

„Младост“ в Столична общи на 6 ноември 2016 г. В диспутите по 

БНТ-2,  София,  и  радио  „София“.  Съобщението  за  резултата  от 

жребия е качено на страницата на ОИК. След извършена проверка в 

периода  между  12.10.2016  г.  и  14.10.2016  г.  и  след  многократни 

разговори  с  БНТ  и  БНР  са  установили,  че  там  не  знаят  за 

съществуването  на  подобни  диспути  и  отказват  да  подпишат 

всякакво  споразумение.  Разговорите  са  били  проведени  с  отдел 

„Реклама и правен“ и „БНТ – свят и регион“. Там са им посочили, 

след  което  господин  Нихризов  се  е  свързал  на  14.10.2016  г.  с 

председателя  на  ОИК,  който е  казал,  че  следва да се обърне към 

Централната избирателна комисия.

На 15.10.2016 г. председателят на БСДП господин Нихризов 

след разговор с колега от ЦИК, който му е казал,  че е хубаво да 

изпрати официално запитване по случая на имейла на ЦИК, същият 

изпраща настоящото писмо. С писмото се иска съдействие от ЦИК с 

оглед  създалата  се  ситуация  за  спешен  и  точен  отговор  по 

поставения въпрос, тъй като кампанията е стартирала, тоест иска се 

от нас да укажем на БНТ и той както е посочил „да разпоредим на 

БНТ  и  БНР“  да  подпишат  нужните  споразумения,  съгласно 

изискванията на закона,  като моли също да го уведомим към кои 

лица трябва да се обърне.
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В тази връзка аз лично считам, че би следвало да му напишем 

писмен отговор на господин Нихризов, с който да уведомим, че след 

проведения  жребий  във  връзка  с  диспутите  се  отнася  до 

регионалните медии, по отношение на които ЦИК няма – ако беше в 

националния ефир, то тогава наистина споразумението би следвало 

да  мине  през  ЦИК,  то  е  от  компетентността  на  общинската 

избирателна комисия – София, и в случай че БНТ е отделило като 

регионален център за София провеждането на такива диспути, то би 

следвало  одобряването  им  да  стане  в  общинската  избирателна 

комисия.

Общинската  избирателна  комисия  си  е  изпълнила 

задължението за провеждането на жребия, така както е посочено в 

Изборния кодекс и в хронограмата, която е приета за провеждането 

на  частичните  избори,  и  то  не  само  за  район  „Младост“,  а  и  в 

община  Девин,  Грохотно  и  в  община  Шумен.  Това  е  моето 

предложение за съвсем кратък отговор. Ако разбира се, комисията 

прецени нещо различно, просто да кажете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

различно становище?

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,   Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Томов),  против – няма.

Приема се.

Това ли е, колега Андреев? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да,  нямам  други  писма  за 

момента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
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В днешно заседание,  в  папка  с  моите  инициали са  качени 

преводите на писма и запитвания, които получихме в ЦИК:

Писмо,  вх.  №  ПВР-04-01-121  от  17.10.2016  г.,  от 

Парламентарната  асамблея  на  Черноморското  икономическо 

сътрудничество  (ПАЧИС),  който  изявяват  интерес  да  участват  в 

изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември 2016 г.

Писмо, вх.  № НР-23-10 от ЦИК на Латвия, която проявява 

интерес и би желала със зам.-председател и член на ЦИК на Латвия, 

като са указани имената, да осъществят наблюдение на изборите на 

6 ноември 2016 г.

Писмо,  вх.  №  ПВР-23-46  от  14.10.2016  г.,  преводът  е  от 

17.10.2016 г. от ЦИК на Република Косово, която проявява интерес 

да  бъдат  наблюдатели,  както  и  в  продължение  на  нашето 

задълбочаващо се сътрудничество.

Писмо, вх. № ПВР-18-5, от „Доброволци за световен мир“ – 

Workpiece  voluntеers,  които  имат  интерес  да  бъдат  регистрирани 

като наблюдатели на 6 ноември 2016 г. в България. 

Докладвам Ви ги за сведение и също така да Ви информирам, 

че тези писма ще бъдат препратени на Министерството на външните 

работи, за да направят те съответното официално към нас запитване. 

(Уточнение на председателя Ивилина Алексиева.)

Благодаря  на  госпожа  Алексиева,  която  ме  коригира. 

Предлагам  Ви  ги  да  бъдат  гласувани  и  да  бъдат  препратени  на 

МВнР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Томов),  против – няма.

Приема се.
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Продължете по точка трета – Доклади по медийни пакети.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.

Колеги, ще се наложи отново да включим точка „Медийни 

пакети“,  тъй  като  доста  идват,  доста  интензивно.  Имаме  както 

заявки, така и договори, които са обработени към момента.

Тук за сведение – с вх. № 20-44 от Агенция „БГНЕС“, че на 

17-ти са подали, но не са получили отговора относно заявка, но вече 

коригирахме този въпрос.

В  днешно  заседание,  медийни  пакети,  вх.  № НР-20-75  Ви 

предлагам  да  одобрим  договор  между  Средноевропейска  класа  и 

„Скат“ ООД. Ако си спомняте, договорът беше докладван преди 2 

заседания  и  върнахме  за  корекция  в  изписаното  от  тях  дял  за 

телевизията. Както виждате, коригирано е. Затова Ви предлагам да 

го одобрим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, успяхте 

ли да се запознаете? Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване одобряването.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

против – 1 (Цветозар Томов ).

Одобрява договора.

Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.

Колеги, с вх. № 20-345 Ви предлагам на Вашето внимание да 

одобрим  договор  с  медия  БТА-Българска  телеграфна  агенция   и 

инициативен комитет за издигане на президент на Румен Гълъбинов 

и  Веска Волева,  одобрена  заявка  има.  Договорът  е  на  стойност 6 

хил.лв. с ДДС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

се  запознаете.  Дайте  ми  индикация  към  момента,  в  който  сте  се 

запознали. (Време за запознаване.)

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване одобряването.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Томов),  против – 1 (Александър Андреев).

Одобрява.

Заповядайте, господин Андреев, за отрицателен вот.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

„против“,  защото  считам,  че  Централната  избирателна  комисия 

трябва  да  е  последователна  в  своите  решения.  В  тази  връзка 

одобрихме договор, който противоречи на т. 10 от наше решение № 

3706,  а  именно  по  силата  на  т.  10,  съгласно  нашето  решение  за 

целите  на  решението  са  изключени  доставчици  на  онлайн 

новинарски  услуги.  Нямам  нищо  против  БТА,  но  като  такъв  не 

следваше да одобряваме договора, а трябваше да приемем решение, 

с което да го отхвърлим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НР-20-141 Ви предлагам за 

одобрение  договор  между  „Бойкос“  в  случая  Радио  „Мелодия  – 

Силистра“  и  инициативен  комитет,  представляван  от  Каролина 

Цампарова. Заявката и договорът съответно е на стойност 19 572 лв. 

Има  приложена  декларация,  както  и  медия-план.  (Реплика  на 

Александър Андреев.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, време за запознаване.

Господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  нямам  нищо 

против медията, но така подписан договорът, не го приемем. Няма 

инициативен  комитет,  който  да  е  регистриран  в  информационно-

разяснителната  кампания с  наименование  „Каролина  Бойчева 

Цáмпарова“ или „Цампáрова“. Ако има такъв, кажете ми с името – 

или е представляван от Каролина Бойчева?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Представляван.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Но четете  в  т. 1 – възложител и 

инициативен  комитет  „Каролина  Бойчева  Цампáрова“.  Ако  има 

такъв,  то  тогава  може  да  бъде  сключен.  Тъй  като  трябва  да  го 

одобрим, аз лично предлагам да си поправят договора, за да може да 

бъде  подложен  на  гласуване.  В  противен  случай  ще  гласувам 

„против“ този договор на това основание.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Наистина  има  кавички  на  името  - 

инициативен комитет „Каролина Бойчева Цампáрова“ – сложена е в 

кавички,  което  не  е  коректно.  Но  в  същото  време  след  това 

продължава:  “Договорът,  представляван  от  Каролина  Бойчева 

Цампарова  със  съответните  данни“.  Можем  да  поискаме  да  бъде 

коригиран договорът. Но мисля, че това не е такъв… (Уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложението на господин Андреев е да се върне договорът, за да 

бъде преработен съобразно нашите изисквания.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева),  против – няма.

Предложението е прието.

Имате ли още? 

Заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НР-20-143, Ви предлагам 

договор  между  „Радио  Гама  –  Видин“  и  инициативен  комитет 
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„Светлана Стоянова“ с потвърдена заявка на стойност 10 620 лв. Ако 

някой  от  колегите  види  нещо,  което  не  е  коректно,  приемам. 

(Уточнения.)

Колеги,  тъй  като  не  е  качена  цялата  част  от  преписка  и 

съответно договорът, предлагам да оттегля доклада си, за да бъдат 

коректно представени във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева.

Колеги от работната група по медийните пакети, аз апелирам 

към Вас – ако заявките си ги разпределяте, проверявате и докладвате 

самостоятелно, то по отношение на договорите, договор да не бъде 

докладван  в  зала  преди  работната  група  да  се  е  събрала,  което 

очаквам  да  става  всеки  ден  и  да  е  прегледала  много  внимателно 

договора и дали и доколко той съответства на нашите изисквания. 

Благодаря Ви предварително.

Заповядайте, господин Арнаудов, за заявки.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги! Ще Ви докладвам няколко заявки.

Първата заявка е постъпила с вх. № ПВР-20-332 от 15.10.2016 

г.  от  Българска  национална  телевизия  за  партия  „Българска 

демократична общност“ на стойност 13 080 лв. Има я в „Медийни 

пакети“ с днешна дата.

Следващата заявка  е  с  вх.  № ПВР-20-348  от 17.10.2016 г. 

Това  е  интернет  сайт  „Гласовете.com“  за  инициативен  комитет, 

представляван от Огнян Цветков на стойност 3 000 лв.

Следваща  заявка,  вх.  №  ПВР-20-350   от  17.10.2016  г.,  от 

„Елит  медия“  ООД  –  Канал  3  за  партия  „Българско  национално 

обединение“ на стойност 10 000 лв.

Следваща заявка, вх. № НР-20-140  от 17.10.2016 г., пак от 

интернет  сайт  „Гласовете.com“  за  инициативен  комитет, 

представляван от Светозар Съев на стойност 3 000 лв.

60



Следваща заявка, вх. № НР-20-139 от 17.10.2016 г., телевизия 

„Европа“ за инициативен комитет „Наташа Димитрова“ на стойност 

40 000 лв.

Следваща  заявка,  вх.  №  НР-20-125   от  15.10.2016  г.,  за 

Единна народна партия на стойност 1000 лв. Заявката е получена от 

–  не  е  много  ясно  тук,  имат  телевизионна  програма  „ТВ-

Средногорие“ и онлайн медийна платформа „Средногорие и медия“. 

(Реплика на Таня Цанева.)

Следваща заявка, вх. № НР-20-118  от 15.10.2016 г., получена 

от  БГСАТ  АД  за  инициативен  комитет  „Нестор  Мильов“  на 

стойност 15 300 лв.

Следваща заявка, вх. № НР-20-120  от 15.10.2016 г., отново 

БГСАТ АД за инициативен комитет „Нестор Мильов“ – 12 816 лв. 

Следваща заявка, вх. № НР-20-69  от 15.10.2016 г., получена 

от „Бойкос“ ЕООД – „Радио Гама“. Тук трябва да кажа, че те са дали 

предишна  заявка,  на  която  сме  отговорили,  била  е  на  стойност 

29 304 лв. Анулирали са я и са подали нова заявка на стойност 15360 

лв. за инициативен комитет „Румен Маринов“.

Последна заявка,  вх.  № НР-20-131  от 16.10.2016 г.,  Радио 

„Силвестър“ за инициативен комитет „Румен Маринов“ отново, на 

стойност 13 944 лв.

Предлагам да гласуваме да отговорим на заявките анблок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева),  против – 3  (Александър Андреев, 

Мартин Райков, Севинч Солакова).

Одобрява.

Колеги, моля за включване на нова точка в дневния ред.
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Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа, 

в моята папка има публикувани документи, свързани с обществената 

поръчка  за  машинно  гласуване.  Тези  документи  са  проект  на 

решение за определяне на изпълнител, протокол № 2 от проведени 

преговори за постигнати договорености и един доклад на комисията 

от  работата  й  по  отношение  на  обществената  поръчка  с  предмет 

„Осигуряване/наемане  на  машини  за  гласуване  в  изборите  за 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Предлагате  включване  на  нова  точка  в  дневния  ред  с 

разглеждане на посочените документи.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Точно  така,  това  ми  е  идеята.  Когато 

прецените.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предлагам това да бъде нова т. 4в.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева), 

против – няма.

Прие се тази точка и сега идва нейният ред.

Точка  4в  –  Проект  на  решение  за  определяне  на 

изпълнител,  протокол  № 2  от  проведени  преговори  за 

постигнати договорености, доклад на комисията за работата по 

отношение  на  обществената  поръчка  с  предмет 

„Осигуряване/наемане  на  машини  за  гласуване  в  изборите  за 

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

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, обявената поръчка тече 

в своите процедури.
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По  същество.  На  12.10.2016  г.  комисията,  назначена  със 

съответната  заповед,  проведе  в  сградата  на  ЦИК  съответното 

договаряне  с  изпълнителя,  който  бяхме  допуснали,  въз  основа  на 

Протокол № 1, който вече съм ви го докладвал. На тази среща бяха 

обсъдени ред въпроси, свързани с техническите характеристики на 

машините,  респективно  на  софтуера,  съответно  методите  за 

предотвратяване  на  манипулиране  на  машините  и  съответно 

машинния вот от страна на различни субекти, съответно на методи 

за  последващ  контрол  на  преброяването,   верификациите, 

респективно отстраняване на проблеми и повреди. Те са описани в 

предлагания Ви Протокол № 2. Докладвах Ви, че се предлага цената, 

която  ние бяхме  определили.  Максимумът  й  е  около 930 хил.лв., 

така както беше определена в документацията.

Междувременно  ние  –  комисията,  зададохме  и  друг  тип 

въпроси,  свързани  най-вече  с  сигурността  на  провеждането  на 

машинното  гласуване  в  тези  избори,  едни  подробни  40  въпроса, 

които са описани във въпросния протокол – по-точно са 39 май, да, 

39  са.  Те  са  свързани  с  възможностите  дали  може  в  процеса  до 

изборите  изпълнителят  да  ни  представи  документи,  свързани  със 

сигурността  на  тези  компютърни  системи  за  машинно  гласуване, 

респективно  за  физическата  сигурност  в  помещенията  на 

изпълнителя,  персоналната  сигурност  на  служителите  на 

изпълнителите, компютърната сигурност във връзка със софтуера – 

виждате ги, съответната документация как се осъществява контрола 

върху компютърната сигурност на предлагания ни хард- и софтуер, 

съответно  конфигурационния  контрол  и  действия  при  критични 

ситуации  и  процедури,  позволяващи  частична  верификация  на 

процеса на използването на тези системи. 

С  писмо  на  ЦИК,  посочено  в  протокола,  №  06-43  от 

15.10.2016  г.  участникът  представи  разяснения  по  изисканите 

въпроси,  включително  и  с  поемане  на  ангажимент  всички 

последващи  документи,  действия,  включително  готовност  да  се 

проведат, тестват, сертифицират и одитират софтуера и устройствата 
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в  подходящо  време  и  с  необходимото  време,  което  имаме  до 

провеждането  на  изборите  в  необходимия  обем  и  съдържание  на 

ЦИК, изразяват готовност да представят съответната документация, 

достъп  и  осъществяване  на  съвместните  ни  действия,  тоест  на 

всички наши общо взето въпроси – 39  на брой. Те са отговорили – 

да, могат да окажат пълно съдействие.

В този смисъл Ви предлагам на доклад съответно в доклада – 

вторият  документ  в  моята  папка,  в  който  е  описано  всичко  това 

подробно, включително цената, и съответно решението, подписано 

от въпросната комисия, на която аз съм председател, предлагам да 

приемете  въпросния  доклад  със  съответните  му  приложения: 

Протокол № 2, и да пристъпим към следващия етап, а именно да 

гласуваме решение, което  също е в моята папка за определяне на 

изпълнител, че състезателна процедура по договаряне по Закона за 

обществените  поръчки,  виждате  текста  с  обществена  поръчка  със 

съответния предмет, като обявим по същество – виждате мотивите, 

те са гласувани, като обявим, на първо място, участникът, който е 

единствен  -  „СИЕЛА  НОРМА“  АД.  На  второ  място,  съответно 

участникът да бъде уведомен, съгласно съответните текстове от ЗОП 

за  това  решение.  Съответно  това  решение  да  се  публикува  на 

профила на купувача.

Настоящото  решение  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС. 

Предлагам да приемете и проекта на това решение. 

А  утре  да  поканим  участника  следобед,  да  Ви  докладвам 

текста на договора.  Има един елемент, едно решение за секциите, 

което  трябва  да  гласуваме  преди  това,  а  следобед  съответно  да 

осъществим и процедурата за подписване на този договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Първо  подлагам  на  гласуване  приемане  на  работата  на 

комисията,  която  формирахме,  одобряване  на  доклада  заедно  с 

приложенията към доклада и класирането, което ни е предложила 

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Мария  Бойкинова,  

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

Таня Цанева),  против – няма.

Приемат се.

Колеги,  продължаваме със следващото гласуване,  а  именно 

на предложения проект на решение.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Мария  Бойкинова,  

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

Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3790-ПВР.

Колега  Чаушев,  утре,  когато  ни  представите  договора,  ще 

гласуваме договора и ще поканим изпълнителя за сключването на 

договора.

Колеги, продължаваме с точка седма – Доклади по писма, с 

отложените  доклади  на  госпожа  Солакова  за  запознаване  с  тях. 

Надявам се, че вече сте се запознали.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

писмо,  вх.  №  НР-03-11  от  17.10.2016  г.,  с  предоставени  3  броя 

предпечатни  образци  на  бюлетини  за  гласуване  в  националния 

референдум от Администрацията на Министерския съвет и преценка 

на  съответствие  с  техническите  характеристики  на  бюлетината за 

гласуване  в  националния  референдум  и  установяване  на 

съответствие,  предлагам  да  ги  одобрим,  като  върнем  два  от 

одобрените  екземпляри  на  Администрацията  на  Министерския 

съвет. Ако нямате други бележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.
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Режим на гласуване.

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

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

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

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

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

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  да  отложим  за 

утрешно или на  следващо заседание  одобряването  на  формата  на 

бюлетината за  гласуване  при  нов  избор  евентуален,  тъй  като  в 

момента  нямам  готовност  с  оглед  необходимостта  да  се  намери 

мострата, за да може да имаме визуална представа за този формат. 

Докладвам Ви за сведение и моля за Вашето внимание към 

писмо, вх. № ПВР-05-13 от 17.10.2016 г. Това е писмо, изпратено ни 

по електронната поща, предполагам, че ще го получим в оригинал, 

от  областния  управител  на  област  Кърджали  и  е  във  връзка  с 

определянето на ред за разпределение по общини и съхранение на 

бюлетините за гласуване за изборите за президент и вицепрезидент. 

Към писмото, което ни изпращат е приложена заповед, с която се 

определя   помещение,  където  ще  стане  разпределението  – 

забележете,  предлага  се  в  деня  на  получаване  на  доставката  на 

територията  на  областта,  да  се  направи  разпределението  по 

съответни общини.  Това е  с  оглед отдалечеността  на  общинските 

центрове от областния център и в тази връзка  необходимостта  от 

технологично  време  за  подготовка  на  разпределението  за  всяка 

секция в общинските администрации. Мисля, че един удачен ред е 

определен  в  това  писмо  и  с  тази  заповед,  с  който  се  определя 

помещението,  което  ще  стане  разпределението,  предвидена  е 

охраната  и  участие  на  органи  на  Министерството  на  вътрешните 

работи. Целият ред е много добре посочен и мисля, че Централната 

избирателна  комисия  може  да  го  съгласува,  за  да  може 

безпрепятствено, спокойно при така определения ред от областния 

управител да се извърши и разпределението по общини. В момента 
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това  Ви  го  докладвам  за  сведение  за  запознаване,  на  следващо 

заседание да можем да вземем решение.

Докладвам Ви писмо, вх. № ПВР-04-0211 от 17.10.2016 г. От 

Министерството на вътрешните работи са ни изпратили проектите 

на одобрените вече образци на удостоверения, които ще се издават в 

изборния ден по реда на чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Изпратени са ни образци и за гласуване в частичните избори 

за кметове. Тези образци за първи път пристигат. В тази част ви го 

докладвам за сведение, за да може да ги погледнем и съответно след 

одобряване да изпратим съответното писмо. 

Изпратено е указание,  което ще се изпрати до органите на 

МВР. Както винаги, от МВР предлагат на интернет страницата на 

ЦИК да се публикува съобщение на пресцентъра на МВР относно 

възможността за снабдяване с тези удостоверения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  госпожа 

Грозева като последен докладчик за днес.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  за 

днешна дата е качена покана относно консултациите за съставите на 

секционните избирателни комисии  извън страната.  Последният ни 

срок е 20 октомври 2016 г. по хронограма. 

Предлагам Ви консултациите да се състоят на 20 октомври 

2016  г.  в  10,30  ч.  Винаги  са  се  провеждали  в  зала 42,  съответно 

запознайте  се  с  писмото.  То  е  традиционно,  както  винаги  сме  го 

пускали. Предлагам Ви още тази вечер, след като бъде подписано, да 

бъде изпратено по електронната поща, съответно после във вариант 

на място, за да могат партиите да се подготвят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч 

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

Приема се.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  тази  връзка,  тъй  като  досега  за 

бройката на секционните избирателни комисии гласувахме да са по 

пет човека,  си направих труда – съгласно наше Решение № 3459-

ПВР/НР  от  09.09.2016  г.,  в  т.  32  се  казва,  че  за  секции  над  500 

избиратели  –  до  седем човека,  но не  по-малко от  пет,  и  над  500 

избиратели – до девет човека, но не по-малко от пет.

Тъй като нямаме такива списъци, които фактически да са с 

толкова много избиратели, направих справка за предходни години 

къде  са  гласували  най-много  избиратели.  Съответно  къде  да 

предложим евентуално завишен състав брой членове, а именно поне 

седем. Тъй като в момента не съм изписала нещата, Ви предлагам 

утре  по  първа  точка  да  вземем  като  решение  –  ще  предложа,  а 

каквото комисията реши, но считам, че има резон да помислим с цел 

провеждането едновременно на избори за… (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева – ще бъде точка в утрешния дневен ред.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  във  връзка  с  докладваното  от 

колегата Грозева, аз също като ръководител на групата, предлагам 

да  помислим като ЦИК с  оглед,  че  за  първи  път  се  произвеждат 

изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, 

запознати сме с проблема за попълване на съставите на СИК извън 

страната, който възниква винаги без значение какъв вид избор е, но 

от  друга  страна,  за  първи  път  е  един  избор  и  национален 

референдум, просто за да го обсъдим и помислим преди да вземем 

решението  за  бройката  на  членове  на  секционните  избирателни 

комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, с това преди да закрия заседанието на Централната 

избирателна комисия припомням, че утре в 10,00 ч. работна група за 

организацията на изборите  извън страната. След това не съм чула 

други  работни  групи  да  се  свикват,  но  имаме  да  обсъждаме  и 

методическите  указания.  Обръщам  внимание  в  близките  дни  за 

готовността за обучението.

Колеги,  с  това  разбиране  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание на комисията утре в 13,30 ч. 

Благодаря Ви.

(Закрито в 18,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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