
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 423 

На 21 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  сгъване  на  бюлетините  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

националния референдум. 

Докладва: Румен Цачев 

2. Проект на решение относно изключване на заснемащите 

устройства в изборния ден. 

Докладва: Румен Цачев 

3. Проект на решение относно изменение на Методическите 

указания за РИК. 

Докладва: Румен Цачев 

3а.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 3632-ПВР от 26.09.2016 г. 

Докладва: Цветозар Томов 

3б.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка  в  Методическите  указания  на  ЦИК  по  прилагане  на 

Изборния  кодекс  и  Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в 

държавната  власт  и  местното  самоуправление  за  секционните 



избирателни  комисии  в  страната  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  за  национален  референдум  на  6 

ноември 2016 г., приети с Решение № 3822-ПВР/НР от 20 октомври 

2016 г. на ЦИК. 

Докладва: Александър Андреев 

3в.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка  в  Решение  №  3476-ПВР/НР  от  13.09.2016  г.  относно 

назначаване на РИК 25-София.

Докладва: Иванка Грозева

4.  Доклади  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

4а.  Гласуване  на  избиратели/гласоподаватели  от  община 

Аврен,  област  с  административен  център  Варна,  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  в  националния 

референдум на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Йорданка Ганчева 

5. Доклади по медийни пакети. 

Докладват:  Таня  Цанева,  Катя  Иванова,  

Бойчо Арнаудов, Мартин Райков 

5а. Хронограма за частични избори.  

Докладва: Мартин Райков

6.  Регистрация  на  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум. 

Докладват: Георги Баханов, Ерхан Чаушев

7. Регистрации на социологически агенции.

Докладват: Владимир Пенев, Ерхан Чаушев 

8. Доклад по разяснителна кампания.

Докладва: Росица Матева

ІІ. ДРУГИ: 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Докладват:  Мария  Бойкинова,  Георги  

Баханов,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  

Владимир Пенев 

 9а. Проект на решение относно изменение на техническите 

характеристика на бюлетината за кмет на район. 

Докладва: Севинч Солакова

10. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват:  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев

11. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладва: Мария Бойкинова 

12. Доклад относно писмо от Столична община. 

 Докладва: Мария Бойкинова 

13. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  

Ганчева,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Мария  Бойкинова,  Георги  Баханов,  Бойчо  

Арнаудов,  Метин  Сюлейман,  Цветозар 

Томов,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева  

Мария Мусорлиева, Владимир Пенев

14. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  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 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Румяна 

Стоева-Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  14,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
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* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  21  октомври  2016 г. 

Тези членове на Централната избирателна комисия, които в 

момента ги няма, някои от тях ще закъснеят,  други по обективни 

причини отсъстват от залата. 

Бих искала в началото на заседанието да изразя като зрител 

огромната  си  благодарност  на  колегите,  които  направиха 

презентация  –  обучение  на  журналистите  днес.  Също  и 

благодарност  към  журналистите,  които  уважиха  нашето 

мероприятие.  Мисля,  че  атмосферата  беше изключително добра и 

всички от тези колеги, които направиха презентации, за мен – мисля, 

че не се изхвърлям - бяха изключителни. Благодаря ви от мое лично 

име. 

Виждате във вътрешната мрежа дневния ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Ганчева. 

След това Бойкинова. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, моля да бъде 

включена  точка  в  дневния  ред:  Проект  на  решение  относно 

гласуването на избирателите и гласоподавателите с така наречените 

„сгрешени  адреси“  на  територията  на  община  Аврен.  Моля  да  е 

малко по-нататък в дневния ред с оглед изготвянето на проекта. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точката за 

доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да,  в  т.  9 

включвам Мария Бойкинова. 

Господин Арнаудов. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да бъда включен в т. 5 – доклади 

по медийни пакети. И евентуално да се включи точка за частични 

местни избори – от вчера остана хронограмата за запознаване, и ако 

колегите са се запознали, да я приемем. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нова точка 

5а, господин Арнаудов. 

МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в т. 5 – медийни 

пакети. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля ви да се включи нова точка от 

дневния ред – поправка на техническа грешка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нова точка 

3а, господин Томов. 

Други колеги? – Няма. 

Уважаеми  колеги,  моля  да  гласуваме  така  предложения 

дневен ред с направените допълнения в залата. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Заповядайте, господин Цачев, по точка първа: 

1. Проект на решение относно сгъване на бюлетините в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

националния референдум. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  виждате  проекта  във  вътрешната 

мрежа в папката с мои инициали. 

Това решение се утвърди като практика в нашата работа. По 

същество проектът не се различава съществено от тези, които сме 

приели на предходни избори, предвид че няма разлика в начина на 
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гласуване,  в  начина  на  сгъване  и  поставяне  на  бюлетината  в 

избирателната кутия. 

Разликата е по отношение на това, че бюлетината, която е за 

гласуване в националния референдум,  не би могла да  се сложи в 

плика преди гласуването, предвид което и спрямо нея е указано, че 

следва  да  бъде  сгъната,  след  което  да  бъде  поставена  в  плика  и 

пусната в кутията за гласуване в националния референдум. 

Предлагам, както и преди, решението да бъде предадено на 

секционните  избирателни  комисии  заедно  с  останалите  изборни 

книжа и материали. 

Виждате проекта, който предлагам да приемем като решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, ще 

изчакам малко за мнения. 

Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  ще  гласувам  за  този  проект,  но 

предлагам  да  се  включи  още  една  точка,  в  която  да  се  каже,  че 

съдържанието  на  т.  1.9.  е  все  пак  препоръчително,  за  да  няма 

впечатление,  че  едва  ли  не  ако  по  друг  начин избирателят  сгъне 

бюлетината или процедурата бъде различна, това е нарушаване на 

правилата за гласуване. Ако докладчикът е съгласен. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Да,  но  мисля,  че  съм  го  казал  в  т.  5: 

Указаният  начин  на  сгъване  е  препоръчителен  с  цел  запазване 

тайната на вота. 

Бюлетината няма как да влезе в плика без да се сгъне. Тя е в 

плик. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Оттеглям предложението си. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Точка  4,  последното  изречение  – 

практически проблем. От практиката към текстовете. 
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Някои секционни комисии и членове – изключения, но ги има 

съгласно  протоколите,  забравят  да  поставят  втори  печат.  Вторият 

печат  лека-полека  в  един  момент  влиза  само  и  единствено  в 

действията на секционната избирателна комисия и създава сериозни 

проблеми. Предлагам текст: 

„Подава  бюлетината  на  избирателя  след  като  постави 

задължително и втория печат…“ и текстът да върви по-нататък. Тази 

игра с  втория печат – поне говоря от 5-6 години – добре е  лека-

полека  да  започнем да  изчистваме  като  проблем.  Предлагам този 

текст именно, за да изчистваме този проблем, тъй като имаме голям 

брой недействителни бюлетини от последните 5-6 години – именно, 

защото няма втори печат. Поне да го напишем рязко, а пак ще си 

получим онова, което ще получим, но надявам се този път да са по-

малко. (Обсъждане извън микрофона.)

Предложението ми е последното изречение на т. 4 да започва 

така: „Задължително поставя втори печат на определеното място и 

подава…“ и текстът си върви нататък. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колега Цачев, аз имам едно питане по т. 

3. Така както е разписан текстът: „Комисията указва на избирателя, 

след като отбележи вота си върху бюлетината, да я сгъне двукратно 

по указания начин“, за мен не е достатъчно ясно, защото в т. 2.1. и 

2.2. говорим как членът на СИК сгъва бюлетината. Или трябва да 

посочим, че трябва да я сгъне по начина, посочен в т. 2.1. и 2.2., или 

така както е сгъната от члена на СИК – просто ми се струва малко 

неясен текстът. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Матева.  Аз подкрепям госпожа Иванова. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз за т. 3 предлагам да бъде: Комисията 

препоръчва  на  избирателя,  след  като  отбележи  вота  си  върху 

бюлетината  в  кабината  за  гласуване,  да  я  сгъне  бюлетината  по 

указания по-горе начин. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колега Иванова, по това, което казахте: да, 

можем да го напишем по начина, указан в т. 2.1. и т. 2.2. 

По  предложението  на  колегата  Матева  –  мисля,  че  добре 

звучи „указва на избирателя“, а после в т. 5 имаме изключението, че 

указаният начин за сгъване е препоръчителен. Той е препоръчителен 

и  начинът  на  сгъване  не  прави  недействително  гласуването. 

(Реплики.)

Колеги, аз записах тези неща, въпреки че с предложението, 

което даде  колегата Чаушев, се получава едно повторение в т. 4. 

(Реплики.)

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Текстът  може  да  стане  по  следния 

начин – чуй и виж дали съответства  на идеята:   Ако номерът на 

бюлетината  съответства  на  номера  в  кочана,  член  на  СИК 

задължително  подпечатва  повторно  бюлетината  –  като 

задължително може да се  подчертае  с  болд – и без  да  я  разгъва, 

откъсва по перфорацията полето с номера в долния десен ъгъл за 

пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. 

Казано е всичко по този начин. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: „Задължително“ да се подчертае. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Идеята  е  точно  тази.  Тази  редакция 

определено схваща моята идея.  Аз я приемам. Може и така да се 

каже. В първото изречение вече идеята е, понеже става въпрос преди 

едно действие, което общо взето си върви така, както е описано, но 

моята  идея беше,  че  има и  едно второ  действие именно когато  е 

изпълнено  първото  действие.  Това  ми  беше  идеята.  Но  при  тази 

редакция:  ако  номерът  на  бюлетината  съответства  на  номера  на 

кочана,  членът  на  ЦИК  задължително  подпечатва  повторно 

бюлетината… и т.н. вече си върви. Да, приемам. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: И двете са незначителни, но все пак след 

като оформяме, то решението си казва всичко.  Но за мен все пак 

термина,  който  употреби  колегата  Чаушев,  е  по-добър.  Нищо  че 

8



пише подпечатва. Да избегнем тавтологията – да го няма долу, нека 

да  е  горе,  но  вместо  подпечатва,  да  е  така,  както  той  каза: 

задължително поставя втори печат – в т. 4. 

И още едно в  т.  3,  където  след запетаята  пишем – аз  съм 

съгласен с докладчика, че „указва“ е по-добре, защото т. 5 казва, че 

по принцип е препоръчително. Но, не да я сгъне двукратно, а още 

веднъж.  Предлагам  да  заместим  думата  „двукратно“,  защото 

„двукратно“ буквално значи още два пъти. А ние имаме предвид още 

веднъж, нали така? Тя вече е сгъната веднъж. (Реплики.)

Не съм чул да се обсъжда, затова. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Точка  3  да  придобие  следната  редакция 

предвид предложението: Комисията указва на избирателя, след като 

отбележи вота си върху бюлетината, да я сгъне  по указания в т. 2.1. 

и т. 2.2. начин.

И другите точки от т. 6 нататък са за референдума. Тук само 

казвам, колеги, че разликата от предходното е, че бюлетината без да 

се  сгъва,  няма как  да  се  положи в  плика,  така  че  тука  също сме 

указали, че трябва да се сгъне и след това се пуска в избирателната 

кутия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

други? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Аз  искам да  попитам това  сгъване 

само за първия тур ли е или за двата? (Реплики, обсъждане.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Дайте  да 

включим допълнителна точка. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Още един въпрос имам. Ако в края 

на  краищата  избирателят  не  я  е  сгънал  по  този  начин, 

недействителна ли ще му бъде бюлетината? 

ОБАЖДАТ СЕ: Не. (Обсъждане извън микрофона.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

имаме ли възражения до т. 5 по така направените предложения? – 

Нямаме. 

Заповядайте, колега Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  В т.  3  предлагам,  за  да  упоменем най-

елегантно това, което колегата Христов предлага, макар че аз видях 

бюлетината и тя е доста голяма и за втори тур: „Комисията указва на 

избирателя,  след  като  отбележи  вота  си  върху  бюлетината,  да  я 

сгъне по указания на първия тур начин“ или „Комисията на първия 

тур указва на избирателя…“ и така постигаме ефекта, който целите, 

без да обръщаме прекомерно много внимание. В т. 3 да го вкараме, 

защото само в това изречение имаме разлика между първия и втория 

тур.  Комисията  на  първия  тур  на  изборите… Или както  искаш – 

въпрос на изказ. 

„Комисията  на първия тур указва на  избирателя,  след като 

отбележи вота си, да я сгъне по указания начин.“ (Обсъждане извън 

микрофона.)

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

преминаваме към гласуване.  

Режим на гласуване на решението, предложено от господин 

Румен Цачев с предложенията на всички колеги, които той обобщи. 

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

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Томов), против – 1 (Емануил Христов).  

Колеги, това е Решение № 3826-ПВР/НР. 

Заповядайте по точка втора: 

2.  Проект  на  решение  относно  изключване  на 

заснемащите устройства в изборния ден. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  проектът  също е във вътрешната 

мрежа  –  виждате  го,  и  е  относно  изключване  на  заснемащи 

устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  националния 

референдум на 6 ноември 2016 г. 
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Колеги,  това решение също не се различава съществено от 

това,  което  сме  приемали.  Касае  изключване  на  заснемащите 

устройства  в  изборните  помещения в  изборния ден на  6  ноември 

2016 г. То е във връзка с чл. 3 от Изборния кодекс, където са дадени 

общите  възможности,  свързани  с  всеобщото  равно  и  пряко 

избирателно право от всички избиратели на републиката. 

Това което предвижда решението е, че в деня на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум на 6 ноември 2016 г. за цялата страна в периода от 7,00 

часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, 

но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и 

да  се  изключат  всички  заснемащи устройства  (камери)  и  закрити 

техните обективи в изборните помещения, в които са разположени 

секционните избирателни комисии. 

Това  задължение  правим  препратка  тук,  че  се  отнася  и  в 

случай  на  произвеждане  на  евентуален  нов  (втори)  избор  за 

президент  и  вицепрезидент.  и  в  случай  на  произвеждане  на 

евентуален нов (втори)  избор за президент и вицепрезидент.  Като 

районните избирателни комисии могат да осъществяват контрол по 

спазване на това задължение, което предлагам да приемем с решение 

на комисията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, въпроси? (Реплики.)

Заповядайте, колега Цачев, след това госпожа Иванова. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, от м. май 2014 г. на всички избори 

това  решение  сме  го  приемали  в  този  вид  вече  с  редакции  в 

зависимост от съответния избор. То по същество не се различава от 

това,  което  сме  приемали.  Няма  и  какво  толкова  –  нито  се  е 

променял редът за гласуване,  нито е имало някакви проблеми във 

връзка  с  приемането  на  това  решение.  Мисля,  че  няма  нужда  да 

отлагаме разглеждането и приемането на решението. Това е моето 

предложение. Ако има нещо редакционно или въобще по същество, 

можем да го обсъдим сега. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожа 

Иванова, заповядайте.  След това госпожа Солакова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Да  се  каже:  в  съответствие  или  в 

изпълнение на общите принципи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като наистина 

имам спомен, че преди насрочване на изборите още сме обсъждали 

този  въпрос,  ще  направя  процедурното  предложение  за  отлагане 

приемането на това решение поради някои съображения. 

На въпроса какво е променено за тези две години, в които 

прилагаме  новия  Изборен  кодекс  и  Централната  избирателна 

комисия в този състав приема тези решения преди произвеждането 

на изборите, аз лично имам основания да считам, че има променена 

обстановка,  свързана  с  констатации  по  отношение  на  брой 

недействителни  гласове,  по отношение  на  действия  на  секционни 

избирателни комисии. 

Не мога да не отчета факта какво напрежение се създаде в 

деня на изборите и националния референдум на 25 октомври 2015 г. 

Ако  ние  имахме  възможност  пък  да  проследим  действията  на 

определени  секционни  избирателни  комисии,  за  които  сме  имали 

сигнали, нашият анализ също щеше да съдържа предложения в тази 

насока. 

Лично аз, предлагайки отлагане на приемането на решение, 

не казвам дори, че ще гласувам против, но искам в една по-спокойна 

обстановка, с малко повече време, да обсъдим минусите и плюсовете 

от  приемането  или  неприемането  на  подобно  решение.  За  мен 

например, това би въздействало и би имало ефекта на превенция по 

отношение на  възпиране  на  секционните  избирателни комисии от 

действия,  които  понякога  граничат  с  техни  умишлени  такива  – 

непоставянето на втори печат, неоткъсването на отрязъка с номера 

от бюлетината и други подобни, които можем да посочим в случая 

от опита, който имаме от произведените избори. 
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Правя  формално  предложение  за  отлагане  на  проекта  на 

решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Тъй  като 

фактически това е предложение по процедура, го подлагам веднага 

на гласуване….

Заповядайте. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Тъй  като  колегата  Солакова  направи 

формално  предложение,  като  преди  това  изтъкна  мотиви  по 

същество, аз ще направя обратно формално предложение, като също 

изтъкна  мотиви по същество. 

Считам, че имаме да решим само един въпрос, а именно: дали 

да  се  изключат  камерите  в  изборните  помещения или не.  И не  е 

необходимо това да се обсъжда на работни групи, работни заседания 

и най-различни комисии. Още повече, че за четвърти път взимаме 

това решение. 

Този въпрос има аргументи „за“ и аргументи „против“. Част 

от тях изтъкна колегата Солакова и предложи прекратяване, за да се 

преобсъдят в работни групи. Аз предлагам, тъй като така или иначе 

започна дебатът по същество,  да го довършим в един оперативен 

порядък в това заседание и да вземем решение, като ще се въздържа 

да кажа сега обратните си мотиви – защо трябва да са включени. 

Само  един  ще  ви  кажа:  че  ако  ще  следим  секционните 

комисии, то тогава трябва да осигурим камери във всички секции, за 

да ги поставим в равнопоставено положение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не влизам в 

коментар  с  вас,  колега  Ивков.  Считам,  че   след  като  проектът  е 

внесен,  има  едно-единствено  предложение  за  отлагане  и  затова 

подлагам  него  на  гласуване.  То  е  внесено  и  ако  не  се  приеме 

отлагането, ще продължи разглеждането. 

Моля  да  гласуваме  процедурното  предложение  на  госпожа 

Солакова за отлагане. 

Режим на гласуване. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 6 (Иванка Грозева, Мария 

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня  Цанева),  против  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов).  

Предложението не се приема. 

Разглеждането продължава. Заповядайте за мнения, ако има 

такива. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, вероятно ще повторя някои от 

съображенията, които преди една година излагах на същата тема. 

Личното  ми  мнение  е,  че  по  всякакъв  начин  трябва  да  се 

гарантира  сигурността  на   избирателя  в  тъмната  стаичка  без 

съмнение.  Тоест,  никакви  камери  не  трябва  да  осветяват  това 

пространство. 

Извън  това  обаче  аз  не  виждам  смисъл  да  се  забранява 

използването на заснемащи устройства, каквито има на много места 

в  училищата,  чрез  които  се  наблюдава  останалата  част  от 

помещението.

ОБАЖДАТ СЕ: Надзирава или наблюдава? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Наблюдава казах.  Знаем, че много от 

проблемите, свързани с чистотата на изборния процес, са свързани с 

дейността на секционните избирателни комисии и тя трябва да се 

извършва  на  светло  и  публично.  Затова  в  помещението  има 

наблюдатели, има застъпници, т.е. местата където работи комисията, 

няма защо да бъдат обект на забрана за заснемане. Още повече, че 

това  би  помогнало  да  се  установят  нарушения,  извършени  и  от 

граждани, и от комисия в хода на изборите. 

Достатъчно  би  било  да  забраним  използването  на  камери, 

които  могат  да  дадат  сигнал  от  кабините  за  гласуване.  Това  е 

мнението ми, което искам да споделя с комисията и предложението 

ми е в този смисъл да се коригира решението. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Или  всичко,  или  нещо.  Защо  в  едни 

училища  има  камери,  а  в  други  няма.  Защо  там  където  има 

монтирани някакви си камери по някакъв си ред, ще има определен 

тип условия за определен тип секции, а другите няма да бъдат с тези 

екстри, респективно тежести. Не ми е ясно. 

Общи приказки от рода: тъй като вече има, там трябвало да се 

наблюдава, а пък видите ли, другите, където няма – там кучета ги 

яли….

Няма такова нещо в  правовия ред.  Или всичко,  или нищо, 

както сто пъти съм го казвал поне. За всички субекти – адресати на 

правните  норми,  трябва  да  има  еднакви  условия,  независимо  от 

предходни  или  непредходни  условия,  доколкото  си  прилагаме 

Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И сега е ред на адвоката да каже пред 

съдията: Господин съдия, това е тезата на противника. Сега ще ви 

запозная със защитата… (Оживление.)

Колеги, основното, което ще цели  Централната избирателна 

комисия, е защитата на сигурността на вота на избирателя. Да не се 

подменя  вотът,  което  е  най-голямото  поражение,  което можем да 

постигнем с определени решения. 

Предложението ми за отлагане на проекта на решение беше, 

за да се обмисли в една спокойна обстановка какъв плюс или какъв 

минус  може  да  доведе  приемането  на  подобно  решение  или 

приемането на друго решение с цел осигуряване на възможност за 

прозрачно  протичане  на  изборния  процес  във  всички  секции  на 

територията на страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Бих  искал  да  изразя  мнението  си  по 

отношение на изказването на колегата Чаушев. 
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Съображението,  че  не  трябва  да  се  ползват  камери  там, 

където  ги  има,  защото  има  места,  в  които  ги  няма,  е  толкова 

смислено,  колкото  да  забраним  използването  на  камери  по 

магистралите  до  края  на  пътищата,  защото  другаде  няма.  Или 

изобщо да забраним движението по магистралите,  тъй като има и 

второкласни пътища. 

Стига  глупости.  Или  гласуваме  за  прозрачност,  затова  да 

може  да  се  наблюдава  помещението,  където  има  техническа 

възможност  за  това,  но  при  изричното  условие,  че  е  защитена 

кабината, или вземаме решение от тоя тип, което според мен няма 

никакъв смисъл, защото друго освен тъмната стаичка, не трябва да 

бъде забранено за наблюдение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте. (Реплики.)

Моля  ви,  искам днес  да  има  тишина  и  спокойствие,  за  да 

приключим  дневния  ред,  защото  ще  имаме  заседание  чак  в 

понеделник. Така че, много ви моля. 

Искате ли думата, колега Чаушев? – Заповядайте. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  първо  практиката, 

после безкрайните разсъждения от учените книжки и т.н. – прочие 

общи приказки. 

Първо, имаме 11 000 секции. В колко от тези разкрити секции 

имаме ли данни къде има камери? – Нямаме, но си говорим общи 

приказки. Това е едното. 

Второ, дайте да видим къде са тия камери – да ги видим, пък 

после ще разсъждаваме и т.н. Второ, общи приказки от рода: там 

където има разкрити – все едно нищо не казваме. Още утре може да 

се открие, може и да се закрие. Какво значи това? 

Тезата, която развивах, е следната: в 11 000 секции правим 

избори, в 11 000 секции трябва… Добре, в 12 000. Трябва да има 

еднакви условия и ЦИК трябва да знае дали са еднакви условията. 

Разбрахме  от  първата  предпоставка,  че  ние  нямаме  такива  данни 
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къде има камери и т.н. Общи такива. Всеки може да твърди, че няма 

такава. А ние имаме ли достоверност, че има такава? 

Предлагам,  както  казах,  че  изначално…  В  момента  правя 

дуплика на господин Томов с общите му разсъждения. 

Изказа  се  следващ  аргумент,  че  камери  имало  и  по 

магистралите… Извинявам се, уважаеми колеги, по магистралите не 

правим избори. Да ви кажа честно, не знам откъде ви дойде пък този 

аргумент.  То ако ставаше по магистралите да правим изборите да 

привлечем едни други труженици и т.н. Таман ще ги привлечем и 

тях в изборния процес. 

Какви са тия аргументи от рода, че на камерите имало… Че 

то аз като си вървя по пътя от къщи до тук, поне 50 камери има 

монтирани  по  някаква  си  причина   в  нарушение  според  мен  на 

Конституцията,  но  това  е  отделна  тема.  Но  както  и  да  е, 

междупрочем за тоя тип аргументи.  (Реплики.)  Все пак 10 де? Си 

съществува в Конституцията. Поне 50 пъти ме снимат по пътя дето 

си вървя. Както и да е – то е аргумент. 

В този случай твърдя, че или всичко, или нищо. Пък ако ще 

решаваме, най-малкото трябва да имаме информация в кои секции 

има камери, кой ги контролира, по какъв начин и по какъв начин 

евентуално  като  вземем  някакво  си  решение,  ще  си  осъществим 

контрола върху тези камери. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   По 

същество правите ли предложение наново за отлагане или? 

Колега Цачев, заповядайте. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  както  каза  колегата  Солакова  за 

спокойно обсъждане, ние спокойно обсъдихме решението. Мисля, че 

се изказаха достатъчно аргументи в едната и в другата посока. Има 

проект на решение за изключване на камерите. 

В никакъв случай обаче не съм съгласен с това, че камерите 

трябвало да бъдат включени, както имаше и такива мнения, видиш 

ли, защото имало голям процент недействителни бюлетини… С това 

въобще не можем да се съгласим – камерите да бъдат контрол за 
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действителността  или  недействителността  на  бюлетините.  И 

другото, което се каза: трябва да бъдат всички в равни условия.

Предлагам да гласуваме проекта на решение и да прекратим 

разискванията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване на това предложение – на проекта за решение. 

(Реплики.)

Гласуваме проекта за решение, предложен от колегата Цачев. 

Досега не чух предложение за промяна на това решение, затова го 

подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Румен  Цачев,),  против –  5 

(Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова).  

Колеги, това е Решение № 3827-ПВР/НР. 

И  по  точка  трета  сте  отново  вие,  господин  Цачев. 

Заповядайте. 

3.  Проект  на  решение  относно  изменение  на 

Методическите указания за РИК. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  проектът  на  решение  е  за 

изменение на Решение № 3766-ПВР/НР от 11 октомври 2016 г. на 

ЦИК  за  приемане  на  Методически  указания  за  районните 

избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум  на  6 

ноември 2016 г. 

Това се налага от факта, че  с решението, което приехме за 

опаковането  и  предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от 

изборите и референдума на 6 ноември 2016 г., приехме по различен 
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начин да бъдат опаковани и  предавани книжата и материалите от 

това,  което  е  записано  в  Решение  №  3766-ПВР/НР,  а  именно: 

пликовете, в които се поставят книжата и материалите от изборите и 

референдума, вече са с различен брой, различни книжа се поставят в 

тях  и  това  променя  съответно  и  прилагането  и  предаването  на 

пликовете  на  районните  комисии  или  комисиите  по  чл.  287  от 

Изборния кодекс. 

Именно  затова  съм  подготвил  този  проект,  в  който  по 

същество предлагам да бъдат заличени текстовете по отношение на 

описанието на тези пликове, в които се поставят книжа и материали 

от  изборите  и  референдума,  които  бяха  в  решението  за 

методическите  указания  шест  на  брой.  Сега  те  са  по  същество 

четири  на  брой,  т.е.  налице  е  противоречие  в  две  решения  на 

Централната  избирателна комисия,  като е  посочено в тези четири 

плика какво е тяхното съдържание. 

Това е по същество проектът на решение. Виждате го. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, доколкото виждам, проектът за 

решение, който се предлага да се промени, е на доклад на колегата 

Андреев.  Предлагам да отложим обсъждането  докато той дойде в 

заседанието. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По 

същество това е процедурно предложение. Подлагам на гласуване 

предложението на госпожа Матева за отлагане на проекта. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов),  против – 7 (Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Румен Цачев).  

Предложението не се приема. Няма решение. 
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Има ли предложения относно този проект? (Реплики.)

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  Мусорлиева,  правя 

предложение  да  се  отложи разглеждането  за  запознаване  предвид 

ангажимента на една част от Централната избирателна комисия тази 

сутрин с работния семинар. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбира се. 

Винаги когато е поискано такова отлагане за запознаване от членове, 

винаги е правено. (Реплики.)

Колеги,  с оглед на практиката  на Централната избирателна 

комисия, ви моля да гласуваме това предложение, въпреки че когато 

някой помоли, е толерантно да бъде отложено. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Владимир  Пенев,  

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

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

Цанева, Цветозар Томов),  против – 3 (Георги Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова).   

Предложението се приема. Приема се отлагането. 

Преминаваме към т. 3а: 

3а. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 3632-ПВР от 26.09.2016 г. 

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  качен  един  проект  за 

решение с мои инициали за днешна дата. Ще го изчета, той е кратък. 

Проектът  е  относно  поправка  на  техническа  грешка  в 

Решение № 3632-ПВР от 26.09. 2016 г. - Чета мотивите. 

Допусната  е  техническа  грешка  в  мотивите  на  Решение № 

3632-ПВР от  26  септември 2016 г.,  като  в  края  на  т.  1,  където  е 

описано  съдържанието  на  протокол  №  1  за  създаване  на 
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инициативния комитет за регистрация на Николай Йорданов Банев 

за  независим  кандидат  за  президент  и  на  Сали  Шабан  Ибрям  за 

независим кандидат за вицепрезидент, погрешно е изписано името 

на друго лице,  а  не на представляващия комитета Исай Величков 

Пешев.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши: 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3632-

ПВР от 26.09.2016 г., като в края на т. 1 от мотивите на решението 

текстът  „Николай  Тошков  Енчев“  да  се  чете  „Исай  Величков 

Пешев“. 

Това е. Абсолютно сигурно е. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Владимир  Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Уважаеми колега Томов, Решението ви е с № 3828-ПВР.

Отиваме към точка четвърта: 

4.  Доклади  относно  организацията  на  гласуване  извън 

страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам кратки доклади днес.

Писмо  с  вх.  №  ПВР-22-474  от  20.10.2016  г.,  което  ни  е 

изпратено от туристическа фирма, която явно упражнява дейността 

си на територията на Малта и сочи, че от години насам секцията е в 

гр.  Сент Джулиан: „Не знам защо някой е решил да бъде там“, и 

излага  съображения да се премести в друг район, в който живеят 

повече българи – Годжиба. 
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Колеги,  предлагам  това  писмо  да  е  за  сведение,  тъй  като 

мястото,  която  определихме  в  Малта,  е  на  базата  на  подадените 

заявления за гласуване извън страната. Над 60 заявления са за това 

място.

Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-22-454 от 18.10.2016 г. от 

Мариян Ванчев Вълчев, на когото му се налага да пътува до Берлин, 

Германия,  като  преди  малко  е  попълнил  заявление:  „Моля  ви  да 

промените мястото за гласуване в Берлин, посолство“, за да може да 

гласува в посолството. Погрешно е избрал друг адрес.

Колеги, предлагам това отново да бъде за сведение, тъй като 

ние  разпространихме  съобщение  на  нашата  интернет  страница,  с 

което указахме, че въпреки че са вписали и са подали заявление за 

гласуване на друго място, лицата извън страната могат да гласуват в 

удобното за тях място. 

Това са ми докладите в тази точка днес.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, имате думата па проекта за решение.

Тъй  като  така  или  иначе  има  думата  госпожа  Ганчева  и 

приехме с дневния ред предложението й за промяна, като се допълни 

с проекта на решението й, затова то става нова т. 4а: 

4а. Гласуване на избиратели/гласоподаватели от община 

Аврен, област с административен център Варна, в изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  в  националния 

референдум на 6 ноември 2016 г. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  предходно  заседание 

колегата  Грозева  ви  е  докладвала  писмо,  разпределено  на  мой 

доклад,  относно  молба  за  изразяване  на  становище,  получено  от 

кмета на община Аврен, област Варна.

Става  въпрос за  гласоподавателите  и  избирателите  с  т.нар. 

„сгрешени адреси“,  за  които ние сме приемали наши Решение № 

369-ЕП  от  14.05.2014  г.  за  изборите  за  членове  на  Европейския 
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парламент, Решение № 1031 за изборите за народни представители, 

Решение  №  2738-МИ/НР  от  22.10.2015  г.  за  местни  избори  и 

национален референдум.

Колеги,  на  20.10.2016  г.  е  пристигнал  и  оригиналът  на 

писмото. Накратичко припомням, че сочат, че голяма част от лицата, 

които са с постоянен адрес в населените места, с именувани улици в 

населените  места  „Бенковски“,  „Близнаци“,  „Здравец“,  „Казашка 

река“,  „Преселци“,  „Тръстиково“,  „Царевец“  и  „Юнак“  в  община 

Аврен, в тези населени места лицата към настоящия момент не са 

заявили нов постоянен адрес с улица и номер, тъй като това води до 

подмяна на личните им документи, съгласно Закона за българските 

лични  документи.  По  този  начин  е  видно  и  от  таблицата  на 

българските  граждани  в  община  Аврен.  Излагат  се  тези 

съображения.

Предвид изложеното ви моля да изразим становище относно 

гласуването на избирателите с грешен адрес при произвеждане на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент на  републиката  и  за 

национален референдум, като сочат решенията,  които ви цитирах, 

че по този начин сме уреждали за предходни избори.

Изразяват мнение, че считат, че следва да бъдат дописани на 

ръка  от  общинската  администрация  преди  предаване  на 

избирателните списъци на  секционните избирателни комисии след 

последното  отпечатано  име  в  избирателния  списък  част  І.  И  по 

отношение на избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес, са в 

различни населени места, като настоящият им е на територията на 

община  Аврен  и  е  грешен,  отговарят  на  условията  и  са  подали 

съответно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ 

адрес.

Това  е,  колеги.  Писмото  трябва  да  е  разположено  във 

вътрешната мрежа. Както казах, колегата Грозева ви го е докладвала.

Предлагам днес с протоколно решение и съобразно нашите 

предходни и протоколни решения, и решения, които сме взели, да 

приемем, че избирателите с т.нар. „грешен адрес“ да бъдат вписани в 
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избирателните  списъци  на  ръка  от  общинската  администрация  в 

Аврен преди предаването на избирателните списъци на секционните 

избирателни комисии, след отпечатаното име в избирателния списък 

част І. В случай че приемем това решение, което е аналогично на 

предходни наши решения, ви предлагам да разгледаме и да приемем 

евентуално  проекта  на  решение,  който  е  с  №  3827  в  папка  във 

вътрешната мрежа с моите инициали. Той урежда случаите, когато 

въпреки  че  сме  приели,  че  има  такова  дописване  на  ръка, 

избирателите/гласоподавателите са изпуснати при това вписване на 

ръка.

Първо,  госпожо председателстващ,  предлагам да  подложим 

на  гласуване  с  протоколно  решение  комисията  да  приеме 

избирателите  с  т.нар.  „грешен  адрес“  да  бъдат  вписани  в 

избирателните списъци на ръка от общинската администрация преди 

предаването на избирателните списъци на секционните избирателни 

комисии  след  последното  отпечатано  име  в  избирателния  списък 

част І. Припомням, че  Централната избирателна комисия е приела 

такова аналогично протоколно решение през м. октомври 2015 г. за 

последните избори.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

моля  ви  да  гласуваме  с  протоколно  решение  предложеното  от 

госпожа Ганчева.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Владимир  Пенев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева),  против – 3 (Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Мария Мусорлиева).

Приема се.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  гласувах  „против“,  защото  в 

продължение на повече от две години  ние за всеки избор гласуваме 

това изключение за община Аврен, което вече стана правило.

24



ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  да  разгледаме 

проекта на решение, като само ще вметна, въпреки че нямам право 

на реплика на отрицателния вот на колегата, може би за яснота при 

формирането на мнение от членовете на комисията, че този въпрос 

засяга не само община Аврен. Имали сме писма за предходни избори 

от  община  Аксаково.  Видно  от  таблицата  на  ГД  „ГРАО“,  този 

проблем  касае  не  само  тези  конкретни  общини.  Ние  взимаме 

нарочни решения, защото сме сезирани с писма от тези конкретни 

общини. 

Аз  лично  не  възразявам,  в  случай  че  на  базата  на  тези 

решения, направим и едно принципно решение, но сега ви предлагам 

да разгледаме така предложения проект, където в мотивната част е 

включено и току-що приетото протоколно решение.

Уважаема  госпожо  председателстващ,  предлагам,  ако  няма 

мнения и становища, да подложим на гласуване така предложения от 

мен проект.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения? - Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, аз разгледах проекта. 

В т. 1, където е описано, че имат постоянен адрес на територията на 

Република България, считам, че трябва да конкретизираме. Ние по 

този  начин  обявяваме,  че  ако  аз,  която  имам  постоянен  адрес  в 

София,  отида, мога да бъда дописана там, защото имам постоянен 

адрес на територията на Република България. Считам, че трябва да 

конкретизираме конкретната община, на територията на общината.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо 

Ганчева!

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  съм  склонна  да  приема 

предложението на колегата Грозева. Ние го обсъдихме и преди това 

с оглед чл. 24, ал. 2 от Изборния кодекс, мисля, че беше – не съм 

сигурна, че цитирам правилно, защото списъците се представят по 

постоянен  адрес.  Мисля,  че  няма  пречка  да  конкретизираме  и 

територията.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Допълвате 

го, добре.

Други предложения?

Уважаеми колеги, режим на гласуване на това предложение – 

на целия проект с направената и приета промяна.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман, Росица Матева), 

против – 2 (Севинч Солакова, Таня Цанева).

Уважаема колега Ганчева, Решението ви е с № 3829-ПВР/НР.

Уважаеми  колеги,  имам  едно  официално  съобщение  за 

Централната избирателна комисия.

„Информационно обслужване“  АД ни  кани,  ако  някой  има 

желание,  разбира  се,  без  да  се  разваля  кворумът,  в  16,30  ч.  в 

обучителните  центрове  –  имат  готовност  в  двата  им  обучителни 

центъра и ако има желаещи от Централната избирателна комисия, да 

отидат и да видят тези възможности, които те предоставят за онлайн 

обучението.

Кои  са  желаещите?  (Реплика  на  Георги  Баханов.)  Един, 

двама. (Уточнения.)

Колеги, преминаваме към точка пета: 

5.  Доклади по медийни пакети.

Ще вървят, както са заявени по дневен ред: госпожа Цанева, 

Катя Иванова, господин Арнаудов и господин Райков.  

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НР-20-141 от 17.10.2016 г., 

договор  между  инициативен  комитет  „Каролина  Цампарова“  и 

„Бойкос“ ЕООД. Предлагам ви го за сведение, а не за да го гледаме, 

защото самият договор е с титулна страница един субект, вътре в 
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договора  са  изписани  други  субекти.  Така  че  според  мен  този 

договор не би трябвало да го обсъждаме. 

Предлагам ви договор,  вх.  № ПВР-20-430 от  20.10.2016 г., 

между  „Българска  демократична  общност“  и  Българската 

национална телевизия.  Договорът е на стойност 7920 лв.  Заявката 

беше на стойност 13 080 лв., но от БНТ ни изпращат договор за тази 

сума, която ви предлагам да одобрим, а остатъкът се освобождава. 

Така че договорът е с БНТ, на стойност 7920 лв. Предлагам го за 

одобрение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  10,  против  –  3… 

(Реплики.)

Уважаеми колеги, моля ви още веднъж да гласуваме. 

Режим на прегласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  

против – 1 (Росица Матева).

Приема се.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви да одобрим договор, 

вх. № НР-20-242 от 20.10.2016 г., между политическа партия „Съюз 

за  Пловдив“  и  издателска  къща  „Марица“,  като  в  договора  са 

описани  изявите  от  24  октомври  2016  г.  до  04  ноември  2016  г. 

включително. Договорът е на стойност 20 160 лв. 

Предлагам да бъде одобрен.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Катя  Иванова,  Мария 
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Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),   против  –  4 (Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева).

Приема се.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви за одобрение договор, 

вх.  №  ПВР-20-454  от  20.10.2016  г.,  между  политическа  партия 

„Балканска  демократична  лига“  и  Българското  национално радио. 

Договорът е на стойност 840 лв. с ДДС. Има приложен медиен план 

за излъчванията.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,  Севинч Солакова, Таня 

Цанева),  против – 2 (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова).

Приема се.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  най-напред  ще  ви  докладвам 

около 15 заявки, които приемаме анблок за сведение.

Докладвам ви запитване от „Би Ти Ви медия груп“ по заявка 

на коалиция „Калфин – президент“ на стойност 4785 лв. Това е с вх. 

№ НР-20-154 от 17.10.2016 г.

Докладвам ви запитване, вх. № НР-20-201 от 19.10.2016 г., от 

„Крос“  АД,  в.  „Галерия“,  по  заявка  на  инициативен  комитет 

„Светозар Съев“ на стойност 3000 лв.

Запитване,  вх.  № НР-20-204  от  20.10.2016 г.,  от  в.  „Ние  – 

Савов“,  ЕТ  „Ние  Савов  –  Владимир  Савов“,  по  заявка  на 

инициативен комитет „Петър Кичашки“ на стойност 660 лв.

Тук има една малко по-особена заявка, вх. № НР-20-216 от 

20.10.2016 г., от Българския информационен портал в Чикаго „eurо-
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chicago.com“ по заявка на инициативен комитет,  представляван от 

Валери Венков. 

Защо казвам, че е по-особена? Защото стойността, посочена в 

заявката,  е  в  долари  и  изчислена  от  инициативния  комитет  като 

левовата равностойност на 979,20 лв., но от нашето счетоводство са 

изчислили  по  курса  на  деня,  че  е  1172  лв.  Тези  суми  ги  има  в 

медийния пакет, така че заявката по данни на счетоводството е за 

1172 лв.

Следващата заявка е вх. № НР-20-217 от 20.10.2016 г., Клуб 

„Z“,  инициативен  комитет,  представляван  от  Надка  Готева  за 

стойност 3280 лв.

Запитване,  вх.  № НР-20-222  от  20.10.2016 г.,  „Медия  пул“ 

ООД по заявка на Коалиция „Движение 21 - ПП НДСВ“, на стойност 

6000 лв.

Запитване,  вх.  №  НР-20-224  от  20.10.2016 г.,  Национална 

кабелна  телевизия  „Евроком“  по  заявка  на  партия  „Българско 

национално обединение“ на стойност 10 009,20 лв.

Запитване,  вх.  №  НР-20-225  от  20.10.2016 г.,  БГНЕС  по 

заявка на инициативен комитет, представляван от Надка Готева, на 

стойност 2000 лв.

Запитване, вх. № НР-20-229 от 20.10.2016 г., „Дарик радио“ 

по заявка на „ЕНП“ на стойност 1000 лв.

Запитване,  вх.  № НР-20-230 от 20.10.2016 г.,  коалиция „ОЗ 

РДП, БСДП“ и „Дарик радио“ на стойност 6000 лв.

Запитване, вх. № НР-20-231 от 20.10.2016 г., „Дарик радио“ 

по заявка на инициативен комитет, представляван от Надка Готева, 

6000 лв.

Запитване, вх. № НР-20-233 от 20.10.2016 г., „Би Ти Ви“ по 

заявка на партия „Българско национално обединение“ на стойност 

9999 лв.

Запитване,  вх.  № НР-20-234 от  20.10.2016 г.,  „Радио вокс“, 

политическа партия „Българска демократическа лига“, 14950 лв.
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И последната  заявка  е  с  вх.  № НР-20-241  от  20.10.2016 г., 

„Инвестор  БГ“  -  ТВ „България  он  ер“  по  заявка  от  инициативен 

комитет, представляван от Светослав Съев, на стойност 3000 лв.

Предлагам да ги гласуваме анблок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  режим  на  гласуване  на  предложеното  от  госпожа  Катя 

Иванова анблок.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,  Мария Мусорлиева,  

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

против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).

Приема се.

КАТЯ ИВАНОВА: Продължаваме вече с договори, които ги 

гласуваме един по един.  Всички договори са  качени в  „Медийни 

пакети“ от 20.10.2016 г.

Докладвам ви най-напред договор между „Инвестор БГ“ АД 

и партия „Единна народна партия“ от 19.10.2016 г. Стойността на 

договора  е  7999,78  лв.  (Реплика  на Владимир Пенев.  Уточнения.) 

Инвестор БГ“ е „България он ер“, но в договора е с „Инвестор БГ“. 

Не ви разбрах - „България он ер“.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колегата го 

докладва, режим на гласуване. Обявява колегата, продължава, за да 

не си даваме непрекъснато думата.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,   Таня  Цанева),   против  –  2 

(Камелия Нейкова, Росица Матева).

Приема се.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам следващия договор – 

от 17.10.2016 г. между „Би Ай Телевизия“ ООД и „Единна народна 

партия“ на стойност 3945,60 лв., вх. № НР-20-220 от 20.10.2016 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,   Таня  Цанева),   против – 2 

(Камелия Нейкова, Росица Матева). 

Приема се.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви договор, вх. № НР-

20-221  от  20.10.2016 г.,  между  „Българска  социалдемокрация  – 

Евролевица“ и БНР – регионална радиостанция „Стара Загора“, на 

стойност 1800 лв. с ДДС.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване. 

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви договор, вх. № НР-

20-223 от 20.10.2016 г., между „glasovete.com“ ЕООД и инициативен 

комитет,  представляван  от Светозар  Съев,  на стойност 3000 лв.  с 

ДДС.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 
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4  (Владимир  Пенев,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, Росица 

Матева).

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви договор, вх. № НР-

20-232  от  20.10.2016 г.,  между  партия  „Българско  демократично 

обединение“ и „Дарик радио“ на стойност 6000 лв. с ДДС.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване.  

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 

1 (Росица Матева).

Приема се.

КАТЯ ИВАНОВА: Нямам повече договори.

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Уважаеми колеги, ще ви прочета три 

заявки, които ще гласуваме анблок.

Първата  заявка  е  с  вх.  №  ПВР-20-428  от  20.10.2016 г.  от 

в. „Труд“ за партия „Българска демократична общност“ на стойност 

2640 лв.

Втората  заявка  е  с  вх.  №  ПВР-20-429  от  20.10.2016 г.  от 

„Дарик радио“ за инициативен комитет „Пламен Пасков и Светозар 

Съев“ на стойност 3000 лв.

Третата заявка е с вх. № ПВР-20-431 от 20.10.2016 г., от „Би 

Ти Ви“ и „Ринг БГ“ за политическа партия „Българско национално 

обединение“.

Предлагам да ги гласуваме анблок.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, колеги.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня 

Цанева),  против – 1 (Росица Матева).

Приема се.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, ще ви докладвам договори.

Първият договор е с вх. № НР-20-235 от 20.10.2016 г. между 

„Радио  Силвър“  и  инициативен  комитет,  представляван  от  Румен 

Маринов, на стойност 13 944 лв.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване…

Уважаеми колеги, отменям гласуването – има изказвания на 

колеги.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  нямам  нищо  против  по-

експедитивно  да  работим,  така  и  правим  днес  по  тези  теми,  във 

всеки случай обаче, докато съм в залата, искам да съм наясно с всяка 

една заявка и всеки един договор, който гласувам. Тази работа не 

бива да я подценяваме, колкото и пипкава, да я наречем.

Моля докладчиците с две думи, ако искаме по-бързо да бъде, 

да докладват за предмета на договора, по пера как е разбито, каква е 

насрещната престация, за да видим еквивалентна ли е тя, не е ли, 

изобщо тези  неща.  Това  са  важните неща.  Коя  е  медията,  и  така 

нататък. Ясно е, че по-задълбочени анализи не направихме и нямаме 

възможност, но поне това.

Гледам в  този  договор,  че  в  предмета  го  няма  това  нещо. 

Имаме една цена. За какво се дава тази цена – 13 000 лв., на „Радио 

Силвър“ ЕТ – Георги Генов, което ако ще да е най-слушаното радио 

в България, аз нито му знам тарифите отпреди това, нито дали те 

съвпадат с тарифите, на които този пакет точно ще осъществят, нито 

в кой пояс са. Няма го в предмета на договора поне. Ако го има и 

имате пояснения, моля, кажете.  Ако не,  аз няма да подкрепя този 

договор, тъй като не считам, че този доставчик на медийна услуга 

има  значително  влияние  върху  значителна  част  от  аудиторията  и 
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може да способства за постигане на целите на тези пакети, съгласно 

специалния закон, а именно да се разясни позицията и въпросите на 

референдума на възможно най-широк кръг хора, за да си формират 

те воля относно референдума. Не считам, че тук имаме данни в тази 

услуга, за такъв тип. Не виждам и в предмета на договора за какво 

точно ще бъдат изплатени тези средства.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно 

се присъединявам към казаното – да не се повтарям, да не повтарям 

колегата Ивков, към казаното от него.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Договорът съдържа медиен план, който 

просто не е качен във вътрешната мрежа към настоящия момент. 

МАРТИН РАЙКОВ: И единична цена.

ИВАЙЛО ИВКОВ: За да не отлагаме сега.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще ми е трудно, защото е една голяма 

доста сериозна таблица. По часове, както гледам, е разделена.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Моля  да  се  отложи за  малко  по-късно, 

след като се запозная с предмета на договора и разбивката по пера 

на насрещната престация.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Продължавам  да  твърдя,  че  по  молба  на  колега  не  следва  да 

гласуваме, отлага се по молба за запознаване. 

Продължавайте нататък.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  представям  ви 

следващ договор, вх. № ПВР-20-426 от 20.10.2016 г. Договорът се 

намира в днешно заседание „Медийни пакети“, не беше качен, сега 

вече се намира там. 

Договорът е между „Glasovete.com“ и инициативен комитет 

„Огнян Цветков“ за  Пламен Пасков и Светозар Съев  на  стойност 

3000 лв. Предметът на договора е „Публикуване на репортаж“ – 1 

бр., 1000 лв., „публикуване на малки новини“ – 2 бр. по 500 лв. и 

„публикуване на прес съобщение“ – 2 броя по 500 лв. 
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Целият договор е за 3000 лв., аз просто изчетох по отделни 

пера.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  

против – 6 (Владимир Пенев, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Договорът не се приема. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  представям  ви  следващ 

договор, вх. № ПВР-20-427 от 20.10.2016 г., между „Би Ай Ти“ ТВ и 

инициативен комитет за Ивайло Велинов на стойност 1642 лв. Към 

договора има приложение – какво ще бъде излъчено и кога. Моля 

колегите, ако искат, да се запознаят. Договорът е качен в папката за 

вчерашното заседание „Медийни пакети“.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

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

Цанева),  против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).

Приема се.

Само да отбележа за протокола, че по предния пакет, който е 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:докладван  от 

господин Арнаудов, няма решение.

Заповядайте нататък, колега Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви отново договор, 

вх. № НР-20-235 от 20.10.2016 г. Става въпрос за „Радио Силвър“ и 

за инициативен комитет „Румен Маринов“. Договорът е на стойност 
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13 944 лв. Както се оказа, към него е прикрепена таблица с медиен 

план за периода 19.10.2016 г. – 14.11.2016 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз се запознах с  таблицата и медийния 

план,  който  е  прикрепен.  Обаче  за  съжаление  поддържам 

становището си. Макар че има 363 излъчвания, аз нямам специални 

знания в тази сфера, за да мога да установя по един безспорен начин 

дали  това  е  достатъчно  или  не  е  за  тази  цена,  но  ми  направи 

впечатление,  че  така  наречената  таблица  „Медиен план“,  който  е 

приложен – аз го видях в ксерокопие, може да го има и в оригинал, 

но  е  подписан  само от  Илияна  Ценова  –  прокурист  на  медийния 

доставчик. Тоест, за мен той не би могъл да бъде част от договора, 

доколкото не е подписан и от двете страни. Това е допълнителното 

ми съображение, заради което няма да подкрепя този договор.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 5 (Ивайло Ивков, 

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Цветозар  

Томов).

Приема се.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  следващ 

договор, вх. № ПВР-20-433 от 20.10.2016 г., между „Ер 22“ ЕООД, 

притежаващо програмата „Радио Енерджи“ и инициативен комитет 

за  Бисер  Миланов.  Договорът  е  на  стойност  2889  лв.  за 

56 излъчвания в ефир с продължителност на клипа 30 сек. в периода 

26.10. – 04.11.2016 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.
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Отменяме  гласуването,  по  молба  на  колега  за  малко 

изчакване.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

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

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),   против  –  5 (Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков, Камелия  Нейкова, Мария  Мусорлиева,  Росица 

Матева).

Приема се.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  предлагам  ви  договор, 

вх. № ПВР-20-435  от  20.10.2016  г.,  между  „Радио Тангра“  ЕАД и 

инициативен комитет за Бисер Миланов. Договорът отново е за 56 

излъчвания  в  ефир  с  продължителност  на  клипа  30  сек.  и  е  на 

стойност 2486,40 лв.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,  Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветозар Томов),  против – 1 (Росица Матева).

Приема се.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, представям ви договор с вх. № 

НР-20-208  от  20.10.2016 г.,  между  политическата  партия  „Единна 

народна  партия“  и  „Оф  медия“  АД.  (Реплики.)  Договорът  е  на 

стойност 4000 лв.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Извинявайте, отменям гласуването. (Уточнения.)

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),   против  –  5  (Владимир  Пенев, 

Камелия  Нейкова, Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица 

Матева).

Приема се.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  следващият  договор  е  с 

вх. № НР-20-210 от 20.10.2016 г., между „Единна народна партия“ и 

„Медия пул“ ООД. Договорът е на стойност 4000 лв. Изпълнителят 

ще публикува срещу възнаграждение три материала в електронното 

издание „mediapoоl.bg“. (Уточнения.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  

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

против – 7  (Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия Нейкова, 

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев).

Не се приема – няма решение

БОЙЧО АРНАУДОВ:  И последно – договор с вх. № НР-20-

211 от 20.10.2016 г., между инициативен комитет, представляван от 

Наташа  Димитрова,  и  „Телевизия  Европа“  АД.  Договорът  е  на 

стойност 39 744 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 5 (Ивайло Ивков, Камелия 

Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева, Цветозар Томов).
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Приема се.

Колега  Райков,  моля  ви  за  разбиране.  Тъй  като  госпожа 

Бойкинова  ще  отиде  на  онлайн  обучението  в  „Информационно 

обслужване“ АД, да мине нейната точка, а именно: 

12. Доклад относно писмо от Столична община. 

Колегите,  които  ще  отидат  да  се  запознаят  с  онлайн 

обучението, могат да излязат. (Реплики.)

Колеги, ако не въведем някакъв ред, всички общо, ще трябва 

да имаме утре заседание. Затова моля колегите, които ще ходят на 

онлайн  обучението,  тихичко  да  напуснат  залата.  Останалите  да 

направим законния кворум. 

Моля  колегата  Райков  да  влезе  и  да  продължим по  т.  5  – 

Доклади по медийни пакети. 

Заповядайте. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  във  вчерашна  дата  в  папка 

„Медийни пакети“ има одобрена заявка, № НР-20-134 от 17.10.2016 

г.  от 20.10.2016 г. Стойността на договора е 3548,40 лв., и е между 

„Радио  „Тангра“  ЕАД,  която  притежава  програмата  „Радио 

Вероника“,  и политическа  партия  „Българска  социалдемокрация  – 

Евролевица“. Има приложен медия план, има разчет. Това е вх. № 

НР-20-213 от 20.10.2016 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – 1 

(Камелия Нейкова).

Приема се.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Входящ  №  ПВР-20-425,  с  одобрена 

заявка № ПВР-20-346 от 16.10.2016 г. Договорът е пак между „Радио 
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„Тангра“  ЕАД,  което  притежава  програмата  „Радио  Вероника“,  и 

политическа  партия  „Българска  социалдемокрация  –  Евролевица“, 

със седалище и адрес. Предметът на договора е за 2665 лв., качен е 

във вчерашната мрежа.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Таня  Цанева),   против  –  2  (Камелия  Нейкова,  Цветозар 

Томов).

Приема се. 

МАРТИН РАЙКОВ: Във вътрешната мрежа с вх. № ПВР-20-

423  от  20.10.2016  г.,  инициативен  комитет,  представляван  от 

Виторио Бисеров Миланов, и „Евроком – кабелна телевизия“ ООД 

за отразяване на предизборната кампания в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. Стойността на 

договора е 17 952 лв.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня 

Цанева),   против – 4 (Бойчо Арнаудов, Емануил Христов,  Камелия 

Нейкова, Цветозар Томов).

Приема се.

МАРТИН РАЙКОВ: Следващият ми договор е вх. № ПВР-20-

422  от  20.10.2016  г.  между  инициативен  комитет  за  издигане  на 

независим  кандидат  Пламен  Панайотов  Пасков  и  независим 

кандидат  за  вицепрезидент  Светозар  Стоянов  Съев  с  „Евроком  – 
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Национална  кабелна  телевизия“  ООД.  Стойността  на  договора  е 

11340 лв. Има одобрена заявка, вх. № ПВР-20-399 от 19.10.2016 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Владимир Пенев, Ерхан 

Чаушев,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Таня Цанева),  против – 7 (Бойчо Арнаудов, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов, Камелия  Нейкова, Метин  Сюлейман, 

Румен Цачев, Цветозар Томов).

Няма решение. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Във  вътрешната  мрежа  договор  с 

№ ПВР-20-421  от  20.10.2016  г.  между  „Инвестор  БГ“АД  с 

инициативен комитет за издигане на Румен Гълъбинов Гълъбинов за 

независим  кандидат  и  Веска  Атанасова  Волева  за  независим 

кандидат. Стойността на договора е 2385,60 лв. Това е „България он 

ер“.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 2 

(Камелия Нейкова, Цветозар Томов).

Приема се.

МАРТИН РАЙКОВ:  Договор  за  предоставяне  на  рекламни 

услуги по  информационно-разяснителната кампания за провеждане 

на  националния  референдум, вх.  №  НР-20-212  от  20.10.2016 г., 

между Единна народна партия и Агенция „БГНЕС“. Договорът е на 

стойност 5000 лв. и е за отразяване в сайта на съответната медия.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  6  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Таня  Цанева),   против  –  8  (Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Няма решение. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Договор,  вх.  №  НР-20-214  от 

20.10.2016 г.,  между  „Радио  Контакт  –  България“  ЕООД  и 

политическа  партия  „Българска  социалдемокрация  –  Евролевица“. 

Стойността на договора е 999,20 лв. за отразяване в „Радио Нова“.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

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

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),   против  –  3  (Камелия 

Нейкова, Мария Мусорлиева, Цветозар Томов).

Приема се. 

МАРТИН РАЙКОВ: И последен договор, вх. № ПВР-20-424 

от 20.10.2016 г.,  Радио Контакт – България“  ЕООД, притежаващо 

програмата  „Радио  Нова“,  с  политическа  партия  „Българска 

социалдемокрация – Евролевица“. Стойност на договора 673,20 лв. 

за отразяване на кампания.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),   против  –  3 (Камелия 

Нейкова, Мария Мусорлиева, Цветозар Томов).

Приема се.
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Заповядайте,  господин  Арнаудов,  по  хронограмата  за 

частични избори, която всъщност е гледана, има само поправки. 

5а. Хронограма за частични избори.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в папка в днешно заседание, 

има я  и  във вчерашното заседание,  е  хронограмата  за  частичните 

избори на 11 декември 2016 г. Ако колегите са се запознали и имат 

някакви възражения, моля да ги споделят.

Само  искам  да  кажа,  че  хронограмата  е  прегледана  от 

юристите, също така е прегледана от колегата Сюлейман. Той имаше 

известни корекции, които съм отразил.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

имате ли бележки? На предни заседания сме го гледали. 

ОБАЖДАТ СЕ: Не, не сме.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Ако  колегите  искат  да  се  запознаят 

малко  по-подробно,  нямам  нищо  против  да  го  разгледаме  в 

понеделник.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Единодушни  ли  сме  по  въпроса?  Добре,  ще  го  разгледаме  в 

понеделник. Добре, благодаря. 

Ще  кажа  как  продължава  дневният  ред.  Сега  е  т.  6  – 

Регистрация  на  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум, господин 

Георги Баханов, след това е Владимир Пенев по т. 7 – Регистрации 

на социологически агенции, след това, когато се върнат колегите, ще 

видим дали е госпожа Матева или следващи точки.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите и в двете точки.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  6. 

Регистрация  на  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  във  вчерашното 

заседание във вътрешната мрежа е качен проектът ми за решение за 

регистрация на трима наблюдатели от сдружение, вече регистрирано 

при  нас,  „Институт  за  развитие  на  публичната  среда“, 

представлявано от Антоанета Димитрова Цонева – председател, чрез 

упълномощения  представител  Диана  Ефтимова,  регистрирана  с 

Решение  №  3787-ПВР/НР  от  17.10.2016  г.  на  Централната 

избирателна комисия .

Постъпило е  заявление  с  вх.  № 2 (2-3)  от  20.10.2016 г.  от 

въпросното  сдружение.  Към  заявлението  с  Приложение  №  29-

ПВР/НР  от  изборните  книжа  са  приложени:  пълномощно  от 

Антоанета  Димитрова  Цонева  в  полза  на  Диана  Ефтимова; 

пълномощно от Антоанета Цонева,  представляващ сдружението,  в 

полза  на  3  лица  –  упълномощени  представители  на  сдружение 

„Институт за  развитие на  публичната  среда“;  списък  с  имената  и 

единните  граждански  номера  на  изрично  упълномощените  от 

сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален  референдум  на  6  ноември  2016  г.,  представен  и  на 

технически носител; 3 бр. декларации по образец – Приложение № 

30-ПВР/НР от изборните книжа.

Предложени за регистрация като наблюдатели в страната три 

лица  и  извън  страната  едно  лице,  значи  общо  стават  четирима. 

Описани са  трима,  явно е  грешка в изписването.  Общо са  трима: 

двама  –  в  страната,  и  един  –  извън  страната.  (Прави  справка  в  

документацията.)  Да,  трима  са,  три  декларации  –  от  Иглика 

Минчева, Юрий Русанов и Александър Детев, които са предложени.

С  вх.  №  ПВР-00-162  от  20.10.2016  г.  от  „Информационно 

обслужване“ са постъпили резултатите от предварителната проверка 

за наблюдатели за президентските избори и национален референдум 

от „Институт за развитие на публичната среда“ под цитирания преди 

малко от мен входящ номер.
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При  извършената  проверка  на  лицата,  предложени  за 

наблюдатели – трима по списък, не са констатирани нарушения, за 

което прилагат файл с резултати от проверката. Само секунда, тъй 

като по-надолу е записано, че файлът не се чете.

Колеги,  ще  направя  корекция  в  предложението  ми  за 

решение,  а  именно  две  лица  –  в  страната,  и  едно  лице  -  извън 

страната. 

От  извършената  проверка  се  установи,  че  трите  лица  към 

датата  на  регистрацията  отговарят  на  изискванията  от  Изборния 

кодекс  и  т.  20  от  Раздел  III  на  Решение  №  3483-ПВР/НР  от 

13 септември 2016 г. на ЦИК.

Предлагам да се вземе решение, с което да регистрираме като 

наблюдатели  трима  упълномощени  представители  на  сдружение 

„Институт  за  развитие  на  публичната  среда“,  а  именно  Иглика 

Минчева,  Юри  Русанов  –  двамата  са  за  страната,  и  Александър 

Детев – за наблюдател извън страната.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, предложения?

Уважаеми колеги,  с  направената  автокорекиця,  допълнение 

към проекта за решение, ви моля да гласуваме. 

Режим на гласуване. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова, Цветозар  Томов), 

против – няма.

Уважаеми колега Баханов, Решението Ви е № 3830-ПВР/НР.

Имате ли още проекти? – Не. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в  моя  папка,  би  следвало  да  има  проект  на  решение  относно 
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регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива 

за свободни и демократични избори (ГИСДИ)“.

Днес  е  постъпило  заявление,  вх.  №  5  от  въпросното 

сдружение,   със  съответните  документи  –  заявления,  описани  в 

текста по стандарт, и по същество в полза на тридесет и седем лица – 

упълномощени представители на това сдружение,  включително и на 

технически  носител,  съгласно  Приложение  № 30-ПВР/НР  от 

изборните книжа.

На  21.10.2016  г.,  преди  няколко  часа,  пристигна  по 

електронната поща и писмо от „Информационно обслужване“ АД за 

извършена  предварителна  проверка  на  въпросните  предлагани 

наблюдатели,  заявени  от  сдружение  „Гражданска  инициатива  за 

свободни и демократични избори“.

Съответно,   въз  основа  на  проверката,  извършена  от 

„Информационно  обслужване“  АД,  тези  37  лица  отговарят  на 

изискванията  на  Изборния  кодекс,  поради  което  ви  предлагам, 

съобразно  текста  на  решението  и  изписаните  им  имена,  да 

регистрираме  като  наблюдатели  тридесет  и  седем  пълномощни 

представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори (ГИСДИ)“.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – 1 (Мартин Райков).

Уважаеми колега Чаушев, Решението Ви е № 3831-ПВР/НР.

Имате ли още по тази точка? – Не. 

Продължаваме с: 

7. Регистрации на социологически агенции.

Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, проектът на решение е качен 

във вчерашно заседание, в папка с моите инициали и е с № 3824, 

касае регистрация на „Афис“ ООД като агенция, която ще извършва 

проучвания „на изхода“ в изборния ден, в деня на референдума в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпили са два броя заявления с вх. № 3 от 20.10.2016 г., 

съответно  Приложение  №  35-ПВР  и  Приложение  №  35-НР  от 

изборните книжа. 

Заявлението  е  постъпило,  като  е  подписано  чрез 

пълномощника  на  представляващите  агенция  „Афис“  ООД.  Към 

заявленията  са  приложени  съответно:  удостоверение  за  актуално 

състояние от 04.10.2016 г.,  издадено от Агенцията по вписванията 

към  Министерство  на  правосъдието,  изрично  пълномощно  от 

представляващото агенцията лице Юрий Леонов Асланов в полза на 

Лора Георгиева Борисова, която е подписала заявленията; списъци, 

съдържащи имената, единният граждански номер на 302 анкетьори и 

номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява 

анкетирането,  като  списъците  са  представени  и  на  технически 

носител. Представена е също инструкция, методика, за извършване 

на проучването „на изхода“ в запечатан непрозрачен плик и кратко 

описание на опита на дружеството за провеждане на социологически 

проучвания.

Извършена е предварителната проверка, като в  Централната 

избирателна комисия е постъпила информация с писмо, вх. № НР-

00-20 от 20.10.2016 г.  Въз основа на проверката се установява, че 

294  лица,  от  предложени  302  за  анкетьори,  имат  навършени  18 

години   и  отговарят  на  всички  останали  изисквания,  за  да  бъдат 

регистрирани като анкетьори. 

Осем  от  лицата  не  отговарят  на  изискванията,  тъй  като  е 

посочено невалидно ЕГН.
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Фактически  са  приложени  всички  необходими  документи. 

Налице са предпоставките на закона и на наше Решение № 3703-

ПВР/НР от 01.10.2016 г. 

Затова  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

регистрираме  „Афис“  ООД,  като  агенция,  която  ще  извършва 

проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  и  в  националния референдум на  6 

ноември  2016  г.,  да  регистрираме  294  упълномощени  лица,  като 

анкетьори, съгласно списък, който е приложение към решението; да 

откажем  регистрацията  на  осем  лица,  така  както  са  посочени  в 

решението,  със  съответните  невалидни  ЕГН-та  и  агенцията  да  се 

впише в публичния регистър, а на регистрираните анкетьори да се 

издадат удостоверения.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против 

– няма.

Уважаеми колега Пенев, Решението Ви е № 3832-ПВР/НР.

Заповядайте, колега Чаушев, в същата точка.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали  би  следвало  да  има  проект  на  решение  относно 

регистрация  на  „Екзакта  рисърч  груп“  като  агенция,  която  ще 

извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден. Решението е пред 

вас. 

Постъпили  са  заявления  с  вх.  №  4  от  21.10.2016  г.  от 

агенцията,  съответно  са  приложени  необходимите  документи  –

Приложение № 35, удостоверение за актуално състояние, съответно 

списъци,  съдържащи  имената,  единния  граждански  номер  на 

346 анкетьори и съответните номера на избирателните секции.
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След предварителната  проверка с  вх.  № ПВР/НР-00-169 от 

21.10.2016  се  установява,  че  340  лица,  предложени  за  анкетьори, 

изпълняват  изискванията,  които  сме  поставили,  поради  което  и 

предвид изложеното на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  25,  чл.  202  от 

Изборния  кодекс  и  наше  Решение  № 3703-ПВР/НР  предлагам  да 

регистрираме „Екзакта рисърч груп“ ЕООД, като агенция, която ще 

извършва въпросните проучвания и регистрира като анкетьори 294 

упълномощени  лица,  съгласно  списък,  приложен  към  настоящото 

решение и отказва регистрация на 6 предложени за анкетьори лица, 

като  съответно  „Екзакта  рисърч  груп“  ЕООД  да  се  впише  в 

публичните регистри за агенциите, които ще извършват проучвания 

„на  изхода“  в  изборния  ден,  а  на  въпросните,  посочени  и 

регистрирани анкетьори, да се издадат удостоверения.

Предлагам ви така да гласуваме въпросното решение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. (Реплики.)

Отменям гласуването, просто да се направи корекцията и ще 

го гласуваме.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Оттеглям доклада, ще направя проверка. 

(Уточнения.) Става въпрос за 300 анкетьори. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Оправяме 

техническата грешка.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  Метин Сюлейман, 

Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – няма.

Уважаеми колега Чаушев, Решението Ви е № 3833-ПВР/НР.

Сега веднага след като дойде госпожа Матева, ще има доклад 

по т.  8 – Доклад по разяснителна кампания. До момента,  в който 

дойде, преминаваме към следващата точка: 
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9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Поредността  ще бъде  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова, 

Георги Баханов. 

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  тази  точка  жалбите  и 

сигналите,  които  ще  докладвам,  всъщност  съм  ги  докладвала 

веднъж. Това е във връзка с искания от граждани за заличаване на 

личните им данни в списъците за подкрепа.

След като получихме становището на Комисията за защита на 

личните данни и имаме писмо от „Информационно обслужване“ АД, 

че  системата  за  проверка  е  в  техническа  готовност  да  дава 

информация в случаите,  когато имаме блокирани лични данни по 

заявления  на  лица,  но  писмото  ще  ви  докладвам  в  „Писма“,  ви 

предлагам  в  такива  случаи  по  тези  жалби  да  се  произнасяме  по 

следния начин.

Конкретно жалба от Елица Генадиева Маринова, вх. № ПВР-

22-459 от 19.10.2016 г. Под този номер са входирани две жалби от 

това лице за извършена проверка в различни списъци за проверка. 

Единият списък е на инициативен комитет, регистриран за участие в 

информационно-разяснителната  кампания  на  референдума,  а 

другият списък е на инициативен комитет за издигане на кандидати 

за президент и вицепрезидент. 

Чрез администрацията на  Централната избирателна комисия 

е  извършена  проверка  в  хартиения  носител  на  подписката. 

Действително лицето фигурира в посочените от него списъци и ви 

предлагам  да  вземем  протоколно  решение  данните  на  госпожа 

Маринова да бъдат блокирани в системата, чрез която се извършва 

проверка  в  тези  списъци  и  съобразно  изразеното  становище  от 

Комисията за защита на личните данни лицето да се информира за 

взетото от нас протоколно решение с писмо. Проектът е с № 9179 в 

папка с моите инициали. 

Информацията към лицето е, че сме извършили проверка и 

сме установили, че то фигурира, като посочваме съответния списък, 
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на кой ред, на коя страница от списъка. Информираме лицето, че с 

„протоколно решение ЦИК блокира за целите на  Изборния кодекс 

вашите лични данни в приложението, с което  се извършва проверка 

на  интернет  страницата  на  ЦИК.  Данните  не  могат  да  бъдат 

заличени от ЦИК от хартиения носител на списъка, тъй като същият 

представлява  писмено  доказателство  и  следва  да  бъде  запазен  в 

оригиналния си вид за нуждите на административнонаказателното 

производство във връзка с подадената от вас жалба до Комисията за 

защита на личните данни.“ 

Ако Централната избирателна комисия приеме този начин на 

произнасяне  по  такива  жалби,  защото  те  са  няколко  от  различни 

лица,  след  като  вземем  такова  решение,  ще  изпратим  съответно 

писмо  до  „Информационно  обслужване“  АД,  за  да  извърши 

технически  блокиране  на  личните  данни  и  ще  информираме 

Комисията  за  защита  на  личните  данни  за  взетото  протоколно 

решение на ЦИК. (Реплика на Мария Мусорлиева.)

Предлагам ви този ред, съобразно изразеното от Комисията за 

защита на личните данни становище и по повод постъпилите в ЦИК 

заявления от граждани.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Направихте 

предложението. Има ли изказвания, мнения? – Няма. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), 

против – няма.

Приема се.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-22-441  от 

17.10.2016  г.  е  постъпила  жалба  от  Милена  Христова  Стефанова, 

която  в  резултат  на  извършена  проверка  в  списъци  на  лица, 
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подкрепящи регистрация на инициативен комитет, е установила, че 

фигурират нейните данни. Заявява, че не се е подписвала, желае да 

получи  заверено  копие  от  съответния  списък  и  името  й  да  бъде 

заличено от базата данни. 

Предлагам  ви  да  й  предоставим  заверено  копие  само  с 

нейните  данни  и  по  отношение  на  искането  аз  заличаване  на 

данните, същите да бъдат блокирани по реда, който приехме преди 

малко по предходната жалба.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), 

против – няма.

Приема се.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НР-22-10  от 

19.10.2016 г.  е  постъпила  жалба  до  Централната  избирателна 

комисия от Мирослав Борисов Паскалев, който след извършване на 

проверка  в  списъците  за  подкрепа,  е  установил,  че  фигурира  в 

подписка на инициативен комитет, регистриран за информационно-

разяснителната  кампания  на  референдума и  счита,  че  има 

злоупотреба  с  личните  му  данни.  Предлагам  да  се  изпрати  по 

компетентност на Комисията за защита на личните данни.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
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Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  

против – няма.

Приема се.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря на колегата Баханов, че си 

отстъпи реда.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо председателстващ 

заседанието.

Уважаеми  колеги,  в  днешно  заседание  има  качени  два 

проекта  №  3828  и  №  3829  относно  получени  два  сигнала  в 

Централната  избирателна  комисия  от  страна  на  Съвета  за 

електронни медии.  Първият е с вх. № ПВР-20-439 от 20.10.2016 г. И 

двата  „За  председател  на  СЕМ“,  са  подписани  от  София 

Владимирова,  и  са  във  връзка  с   проведен  мониторинг  върху 

дейността  на  доставчиците  на  медийни  услуги  в  предизборната 

кампания за президент и вицепрезидент на Република България на 6 

ноември 2016 г. 

„Приложено,  изпращаме  ви  по  компетентност  1  бр. 

електронен  носител  със  запис  на  програма  „Хоризонт“  на 

обществения доставчик Българското национално радио, излъчен на 

19.10.2016 г., в интервала от 16,49 до 16,57 ч. Записът съдържа откъс 

от обзорно предаване „Нещо повече“, в което събеседник е Васил 

Тончев от агенция „Сова Харис“. В хода на разговора той представя 

социологически  данни  за  кандидат-президенти  като  при  това 

представяне  не  се  съдържа  информация  за  възложителя  на 

проучването, за източниците на финансиране, веднъж в началото и 

веднъж  в  края  на  представянето,  в  съответствие  с  чл. 205  от 

Изборния кодекс за задължителните изисквания при огласяване на 

резултати от социологическо проучване по повод изборите“. 

Съветът за електронни медии  отчита нарушение на Изборния 

кодекс, за което ни сезират.
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Уважаеми колеги, подготвено е решение, с което предлагам 

да  се  установи  нарушение  на  чл.  205,  ал.  2  от  Изборния  кодекс, 

изразяващо  се  в  огласяване  на  резултати  от  проучване  по  повод 

изборите по програма „Хоризонт“ без да се съдържа изискваната в 

чл. 205 информация за възложителя на проучването и източниците 

на финансирането – веднъж в началото и веднъж в края, извършено 

от доставчика на медийна услуга Българското национално радио  и 

да оправомощим председателя на Централната избирателна комисия 

да състави акт за установяване на нарушението. Тук е пропуснато 

„нарушение на услуга – Българско национално радио“, всъщност е 

„на доставчика на медийна услуга“. Правя си автокорекция. Така е 

останало в диспозитива.

Това е  проект № 3829 във вътрешната мрежа за днешното 

заседание. (Уточнения.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За камерата 

и за тези, които ни слушат, да кажа: има обсъждания, с които просто 

трябва  да  достигнем  до  единно  становище  за  формулировките. 

(Уточнения.)

Да обобщя мненията дотук. Когато има събеседване, медията 

по принцип не може да бъде отговорна за мнения, които са изразили 

някои от участващите. Тоест, няма как да знае кой какво ще каже. 

Това са обобщени мнения.

Също искам да  помоля  тези,  които  ни  гледат.  Ние  не  сме 

онлайн телевизия, работим сериозен труд, съобразно закона, и да не 

изпращат съобщения и мнения по телефоните, обявени на членовете 

на  Централната  избирателна  комисия.  Защото  не  ни  стига 

натоварването, ами ще получаваме и съобщения кой какво мисли, 

от който седи зад камера и ни гледа онлайн.

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  вие  ще  кажете  дали  сте 

съгласни  с  такава  интерпретация.  Но  според  смисълът  на 

предвидените  процедури  по  чл.  205  са  свързани  с  огласяване  на 

резултати от проведено социологическо проучване на предизборна 
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тема. В такава ситуация те са разумни, защото, за да не се използват 

социологическите  изследвания  за  политически  пиар,  аудиторията 

трябва да знае кой ги е  поръчал,  каква е  методическата  рамка на 

изследването. Това е начин да се внуши доверие към него, а освен 

това съобщените резултати да могат да бъдат проверени и да бъдат 

подложени на експертиза.

Изглежда ми обаче неразумно да мислим за прилагането на 

чл. 205, когато се коментират данни от вече оповестени резултати на 

социологическо изследване. Защото те се превръщат в новина, както 

всяка друга в публичното пространство. 

Моето лично мнение заради това  е,  че ние би следвало да 

налагаме  санкциите, предвидени по чл. 205 от Изборния кодекс, при 

първо  огласяване  на  данните,  като  би  следвало  да  ги  налагаме 

тогава, както на медията – не знам дали законът ни позволява, аз не 

съм  юрист,  вие  ще  кажете,  вие  сте  по-компетентни  от  мен, 

отговорност  би  следвало  да  носи  и  агенцията,  която  огласява 

публично данни, без да съобщава методическите характеристики на 

изследването и поръчалите го. Но в този случай с този разговор по 

„Хоризонт“  това  не  е  първо  огласяване  на  данни  и  аз  лично  не 

приемам този проект за решение поради тази причина.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колега Томов,  аз  разбирам,  че вие с 

оглед  вашите  специални  знания  в  тази  област,  различавате 

оповестяването  на  данните  и  виждате,  че  не  всяко  оповестяване 

според  вас  представлява  огласяване.  Само  че  законът  има  друго 

нещо  предвид  и  е  казал  „всяко  огласяване“,  а  не  „само  първото 

огласяване“.  Така  че  във  всеки  случай,  в  който  в  медия,  чрез 

медийна услуга, в „Новини“ или по друг начин се представя едно 

социологическо  проучване  и  се  огласяват  данните,  които  то 

съдържа, е приложима разпоредбата на чл. 205. 

Аз също смятам, че  е дискусионен въпросът дали когато в 

едно  събеседване  е  поканен  гост  и  той  направи  позоваване  на 
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някакви данни, доколко тогава е приложима разпоредбата на чл. 205, 

но  във  всеки  друг  случай,  в  който  се  огласява  такова  проучване, 

трябва да се прилага разпоредбата на чл. 205. А не е и възможно, и 

не знам, и нямам представа как бихме могли да установяваме кое е 

първото огласяване.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колега  Пенев,  без  да  искам  да  се 

конфронтирам с вашето мнение, искам да кажа, че моето разбиране 

е,  че  когато  резултатите  от  едно  изследване  са  вече  оповестени, 

всъщност имаме позоваване на вече оповестени резултати, а нямаме 

оповестяване на някаква нова информация. Ако ние не разсъждаваме 

така, можем да доведем ситуацията до абсурд – при всеки коментар 

на  предизборния  процес  аз  мога  да  се  позова  на  данни  от  вече 

проведени  изследвания  и  по  тази  логика,  която  развивате,  това 

означава, че попадам под санкциите на чл. 205. Това е вече много 

тежка  рестрикция,  която  ограничава  свободата  на  тази 

информационна дейност. 

Би трябвало да разсъждаваме – може би донякъде повтарям 

мотивите  си,  така:  след  като  тези  данни  вече  са  изнесени  в 

публичното пространство,  при изпълнение на изискванията  на чл. 

205, те вече са оповестени данни. Те не могат да бъдат оповестявани 

на  наново,  те  могат  да  бъдат  коментирани,  интерпретирани.  Към 

подобна  информация  се  проявява  доста  голям  публичен  интерес, 

влизат в различни медии. 

Разпростирането на санкциониращата сила на чл. 205 върху 

всеки коментар върху вече публикувани социологически данни, за 

мен  изглежда  много  тежка  рестрикция,  ограничаваща  правото  на 

информираност на гражданите и информационната свобода.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По реда на 

заявките  бяха  госпожа  Ганчева,  госпожа  Бойкинова  и  господин 

Пенев.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо 

председателстващ,  имам  процедурно  предложение  с  оглед  така 
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поставените въпроси, да отложим разглеждането на предложения от 

колегата Баханов проект за разсъждение и обмисляне във връзка с 

дебата, който беше проведен.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

подлагам  веднага  на  гласуване,  както  е  в  нашия  Правилник, 

процедурното предложение.

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против –  3 (Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Мартин Райков).

Приема се.

Госпожо Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  две 

определения от Върховния административен съд по жалба на ЕООД 

„Селавкиди“  и  „Музон“  ЕООД  във  връзка  с  това,  че  са  обявили 

подадените тарифи след срока по чл.  187.  С определение съдът е 

оставил без разглеждане жалбата им против нашите писма.

Също така  ви  докладвам  и  определение  по  жалба  на  „Ню 

медия груп“ по административно дело № 11735, също оставено без 

разглеждане. 

Също така има решение на Върховния административен съд 

по обжалване на решението ни за образуване на местата и секциите 

извън страната. Отхвърлят се жалбите на Трайчо Трайков и на Радко 

Константинов Кръстанов.  Решението е  в  моя папка качено,  който 

иска – да се запознае.

Също така ви докладвам за сведение жалба – във вътрешната 

мрежа  е,  в  моя  папка  от  20.10.2016  г.  от  Методи  Вергилов 

Александров. Докладвам ви я за сведение, тъй като същият твърди, 

че  не  знае  как  да  гласува,  че  са  откраднати  личните  му  данни, 

подменено  му  е  досието,  подложен  е  на  психически  тормоз. 
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Сигнализирал е компетентните органи, включително и нас, но тъй 

като ние не сме, ви я докладвам за сведение.

Също така  ви  докладвам  и  сигнал  от  Станислав  Маринов, 

вх. № ПВР-22-467  от  19.10.2016  г.,  в  който  ни  сигнализира,  че 

кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент,  които  ползват  звание 

„генерал“ и „вицеадмирал“, не би следвало да ги ползват, защото е 

недопустимо  принадлежността  им  към  военна  организация  и  ако 

можем, да спрем това явление. Докладвам ви за сведение жалбата и 

сигнала.

Това са моите жалби и сигнали за сведение.

Докладвам ви и на колегата Ивков. Пак е сигнал от Съвета за 

електронни  медии  със  запис  от  телевизионна  програма  на  „Алфа 

ТВ“  на  доставчик  на  медийна  услуга  ПП  „Атака“,  излъчена  на 

16.10.2016 г. 

Казват,  че  в  записа  се  съдържа  откъс  от  публицистично 

предаване  „Неделник“,  в  което  събеседник  е  социологът  Кольо 

Колев  от  агенция  „Медиана“.  В  хода  на  разговора  той  представя 

социологически данни за кандидат-президентските двойки, като при 

това  представяне  не  се  съдържа  информация  за  възложителя  на 

проучването, за източници на финансирането – веднъж в началото, 

веднъж в края на предаването. 

Колегата  Ивков  е  изготвил  проект  за  установяване  на 

нарушение, но всъщност той счита, че не е извършено такова, тъй 

като това е предаване, в което социологът Кольо Колев не огласява 

всъщност извършено от него социологическо проучване,  а  просто 

говорят  на  тема  „Политика“  и  за  това  как  се  правят  тези 

социологически проучвания. Двадесет и пет минути е. Ако искате, 

предлагам да се запознаете с него. 

Мотивите на колегата Ивков, както и моите и в подкрепа на 

колегата  Томов:  погледната  ал.  2  на  чл.  205,  тя  казва,  че 

информацията за социологическите проучвания, когато са в печатни 

материали,  следва  да  са  в  обособено  поле  и  да  съдържа  тази 

информация. След това обаче обяснява, че аудио- и аудиовизуални 
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материали,  тоест  не  предавания,  а  материали,  излъчени  по 

електронните медии, което аз тълкувам, че това е точно материал, 

който да огласи това социологическо проучване, а не в предаване. 

Защото  в  предаване  всеки  събеседник  може  да  се  позове  на 

информация,  която е  прочел. Тоест,  аз  подкрепям колегата Томов 

малко по по-различни съображения, но мисля, че той искаше същото 

да каже.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Тоест,  тези  социологически 

проучвания, когато са огласени в печатните медии, има един режим. 

А  когато  материалът  –  аудиовизуалният  материал,  точно  законът 

казва,  е  излъчен,  тоест  това  е  материалът  по  огласяване  на 

социологическото проучване, а не предаване, в което събеседниците 

имат  свобода  и  воля  да  изразяват  всичко,  което  са  прочели, 

интерпретират и така нататък. Поради което мисля да се запознаете 

със  сигнала  на  колегата  Ивков.  Той  е  абсолютно  същият  случай, 

както докладваният от колегата Баханов.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Не  видях 

кой – колегата Баханов или колегата Андреев.

Колега Андреев, след това Баханов, след това Пенев.

Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съгласен съм да го оставим и да 

се запознаем с материала, за да можем да го видим, но не мога да се 

съглася с позицията, че това не е аудиовизуален материал, тъй като в 

случая става въпрос и за представяне пред публика на данните. А 

ал. 1  ясно  и  категорично  казва,  че  при  всяко  огласяване,  но 

огласяването става по различни начини – не може да бъде само с 

излизането на материалите като някакво единствено само излъчване 

на  тези  данни.  В  случая  става  въпрос  точно  за  огласяване  пред 

публика,  а  това  става  и  с  аудиовизуалния  материал,  който  е  от 

самото предаване, тъй като тези данни се представят пред публиката 

чрез предаването. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Реплика? - 

Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Дуплика.

Колега Андреев,  ако аз в предаване кажа своето мнение за 

това,  че  съм  прочела  някъде  социологическо  проучване,  което  е 

обявено, в никакъв случай не може да се търси отговорност пък на 

медията,  която  не  знае  аз  каква  интерпретация  и  точно  по  кое 

социологическо проучване е, защото мога примерно да се позова на 

две-три. 

Според  смисълът  на  законодателя  именно  е  насочен  към 

самите социологически агенции веднъж, тоест защото най-малко те 

затова ги правят тези социологически проучвания, именно за да ги 

огласят. Втори път е насочено към доставчиците на медийни услуги, 

които също могат  да ги излъчат  и разгласят  тези социологически 

проучвания  и  съответно  имат  задължението  да  обявят  тази 

информация.  Но  когато  е  в  процеса  на  предаване  и  на  други 

събеседвания, не считам, че може медията да носи отговорност, тъй 

като най-малко тя не знае събеседниците какво ще кажат и на кого 

ще се позоват. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин 

Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Реплика  към  колегата  Бойкинова  в 

двете  й  части  –  по  повод  на  първото  изказване  и  по  повод  на 

дупликата, която направи.

Считам,  че  ако  приемем  нейния  начин  на  разсъждение 

относно това, че в процес на разговор някой от събеседниците може 

да оповести някое социологическо проучване, тогава всички агенции 

ще си хванат по един случаен събеседник, ще си ходят по радиото и 

по  5телевизията  и  ще  си  огласяват  проучванията  без  да  носят 

никаква отговорност. Тоест, да няма отговорност нито за този, който 

е поръчал, нито за този, който е финансирал това проучване. Така че 

мисля, че разсъжденията в тази насока са абсолютно безпочвени.
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На  второ  място,  правя  предложение  за  отлагане 

разглеждането  на  този  проект,  за  да  може  всички  колеги  от 

Централната  избирателна комисия да се  запознаят,  както при моя 

проект, тъй като считам, че са идентични, тъй като и там е в процес 

на разговор. Но имайте предвид, че господин Тончев е собственик на 

тази агенция „Сова Харис“, а тук не знам кое беше лицето, което е 

участвало  –  да  не  би  и  той  да  е  собственик  на  другата  агенция. 

(Реплика.)  Моля?  И  той  е  собственик  на  тази  агенция,  която 

докладва колегата Бойкинова. Така че считам, че трябва да направим 

по-задълбочен анализ и да вземем едно решение, което е различно. В 

смисъл, то е различно като казус от досега гласуваните предложения 

за решения.

Затова правя моето предложение – да отложим разглеждането 

на тези два казуса.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  След 

господин Пенев, тъй като му бях дала думата, веднага ще подложа 

на гласуване процедурата.

Или вие се отказвате? - Отказвате се.

Подлагам  на  гласуване  процедурното  предложение  за 

отлагане, поради причините, които колегата Баханов изрази.

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Цветозар  Томов),  

против – 1 (Мария Бойкинова).

Приема се.

Обещах на колегата Матева да докладва по т. 8, но не беше в 

залата по обективни причини, ползващи цялата комисия: 

8. Доклад по разяснителна кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  най-напред  ще  си  позволя  да 

припомня,  че  в  началото  на  кампанията  бяхме  възложили на  три 

социологически  агенции  да  ни  извършат  проучвания,  които  ние 

приехме,  но  сме  пропуснали  с  протоколно  решение  да  одобрим 

работата  им,  за  да  се  изплати  възнаграждението  на  трите 

социологически агенции,  които ни направиха проучванията,  които 

възложихме.  Така  че  ще  помоля  за  протоколно  решение  за 

одобряване на работата с  цел изплащане на възнагражденията по 

договорите.

Колеги,  можете  да  погледнете  във  вътрешната  мрежа,  в 

папката с моите инициали – към договора за „Български пощи“, към 

приложение  № 2,  ще  видите  актуализирани  списъците  на  всички 

териториални  поделения  на  НАП,  НОИ,  Агенция  по  заетостта, 

регионалните  здравноосигурителни  каси,  на  МВР,  общините  и 

областните  администрации  със  списъците  на  плакатите  и 

брошурите, които ще бъдат доставени от „Български пощи“. 

Специално обръщам внимание, че  специално в Агенция по 

заетостта ще бъдат доставени на 96 адреса – брошури, листовки и 

плакати, срещу сумата от 125 лв. На СДВР, на областните дирекции 

на  МВР,  на  районните  полицейски  управления  ще  бъдат 

предоставени на 32 адреса срещу 51,20 лв. На РЗОК – 44,80 лв. за 28 

областни администрации. За областните администрации в страната – 

срещу същата сума.  За  Национална агенция за приходите – за  61 

адреса,  117 лв.,  в  НОИ за  почти същите  адреси  –  164 лв.,  малко 

повече са адресите. 

За  265-те  общини,  тъй  като  ще  бъдат  доставени  всичките 

плакати,  които  ще  бъдат  поставени  пред  всяка  секционна 

избирателна комисия в страната, сме ги увеличили с няколко броя, 

за да могат да бъдат поставени и в сградите на общините, сумата е 

899 лв. 

Цялата  сума  на  всички  териториални  структури  на  тези  7 

поделения, е 1445 лв. 
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В  тази  връзка  ви  предлагам,  тъй  като  200  000  тираж  на 

брошурите  от  вид  са  недостатъчни  за  бройките,  които  сме 

разпределили, тъй като са опаковани по 100 бр., поискахме оферта 

от  фирмата,  която отпечатва  малките брошурки и могат  да  бъдат 

допечатани по 50 000 от вид в  рамките на ден – вторник, защото до 

понеделник ще отпечатат всички брошури, като това ще струва 3200 

лв. за 100-те хиляди брошурки.

Предлагам все пак да вземем протоколно решение, с което да 

възложим допечатване на по 50 000 брошури от вид.

Госпожо зам.-председател, предложих да вземем протоколно 

решение  да  одобрим допечатване  по  50 000  броя  тираж от  двете 

брошури.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

РОСИЦА МАТЕВА: Моля с протоколно решение да одобрим 

също така, както докладвах току-що, работата на социологическите 

агенции,  които  ни  направиха  проучването,  но  сме  пропуснали  с 

протоколно  решение  да  одобрим,  за  да  бъде  изплатено 

възнаграждението по договорите.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Цветозар Томов),  против – няма.
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Приема се.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  одобрим  и 

изплащането на тримата експерти от БАКА на последната една трета 

от  възнагражденията,  тъй като  те  си  свършиха  работата  и  повече 

няма да се налага да търсим тяхното съдействие.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Цветозар Томов),  против – 1 (Румен Цачев).

Приема се.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  с  протоколно 

решение  да  решим  да  изпратим  листовката,  която  одобрихме  за 

българите, които ще гласуват  извън страната – вчера я одобрихме, 

до  Министерството  на  външните  работи,  и  с  писмо  да  бъде 

изпратена до всички дипломатически и консулски представителства 

– там където ще има секционни избирателни комисии в чужбина, за 

да бъде разпространена, и до българските общности в чужбина на 

имейл адресите, които имаме, със скрито изпращане.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

РОСИЦА МАТЕВА: И последното ми съобщение.
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Колеги,  напомням,  че  в  понеделник  ще  се  снима 

видеоматериалът  за  обучението  на  секционните  избирателни 

комисии. Така че който има желание да обяснява на секционните 

избирателни  комисии  процеса  на  гласуване  и  на  отчитане  на 

резултатите, да се разберем как ще протече.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Чакайте, 

госпожо Матева! Моето предложение е сега да се уточнят колегите, 

защото това не е лесен процес, както сме виждали от предни избори 

и ви моля да предложите кои колеги да участват, за да видим дали те 

ще са съгласни, за да е по-сериозно и да се организира режисурата.

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам сега.  Ние сме говорили по 

този въпрос, затова само напомням – в почивката ще се уточним и 

после ще съобщим.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, дали имате възражения да направим 15-минутна почивка с 

отваряне на прозорците в залата - наистина да си починем малко? - 

Нямате възражения.

След 15 минути ще ви очаквам в залата. Благодаря.

(След почивката.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добър ден, 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Колеги,  има  няколко  важни  неща,  които  трябва  да  бъдат 

обсъдени  и  гласувани  в  залата.  По  ред  на  докладите  ще  бъдат 

госпожа Солакова, господин Андреев, госпожа Мария Бойкинова и 

след това ще продължим с точките.
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Моля ви да  одобрим с  протоколно решение за  вечерите,  в 

които  оставаме  след  работно  време,  да  бъдат  одобрени 

представителни разходи за храна и подкрепителни напитки. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова за важното писмо. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  моля  да  бъда 

извинена. Предлагам да се включи точка в дневния ред: Изменение в 

техническите характеристики на бюлетината за кмет на район. 

9а.  Проект  на  решение  относно  изменение  на 

техническите характеристика на бюлетината за кмет на район. 

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали,  е 

публикуван проект на решение, заедно с приложението. Аналогично 

е на техническите характеристики на бюлетината за кмет на община 

и за кмет на кметство. Имаме промяна на формата и в изпълнение на 

т.  6  на  чл.  422,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  в  съдържанието  – 

допълнение. Ако това е достатъчно, тъй като повече не докладвам с 

оглед на приетите технически характеристики на бюлетината за кмет 

на  община  и  за  кмет  на  кметство,   може  и  да  не  изключваме 

камерата.  Ако се  налага  обсъждане по същество… Проектът е  № 

3832. 

ОБАЖДАТ СЕ: Не е необходимо. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

моля да се запознаете. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3834-МИ. 

Колега Андреев, заповядайте. 

3б. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка  в  Методическите  указания  на  ЦИК  по  прилагане  на 

Изборния кодекс  и  Закона за  пряко участие  на  гражданите  в 

държавната власт  и  местното  самоуправление  за  секционните 

избирателни  комисии  в  страната  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 

ноември  2016  г.,  приети  с  Решение  №  3822-ПВР/НР  от  20 

октомври 2016 г. на ЦИК. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  писмо  по  електронната  поща,  с  вх.  №  ПВР-22-475  от 

21.10.2016 г.,  от госпожа Данина,  която във връзка с приетия във 

вчерашното  заседание  окончателен  вариант  на  Методическите 

указания за СИК, ни уведомява, че сме допуснали грешка на стр. 33 

при описанието на т. 3 в Приложение № 86-хм-ПВР от изборните 

книжа, а именно това е протоколът за отчитане на резултатите при 

гласуване в секциите с машинно гласуване.

Във връзка с това, там където е посочено: т. 7, буква „а“ и т. 

7, буква „б“, т. 7 и т. 7, би следвало да бъде т. 3. 

След като извърших проверка, а отделно от това и колегата 

Христов,  проверихме  и  наистина  е  допусната  техническа  грешка. 

Във връзка с това ви предлагам проект №  3833, който да бъде приет 

за допускане на поправка на техническата грешка, като в него на стр. 

33 сме преповторили текста,  за  да може да бъде по-ясно,  с  оглед 

отпечатването  и  в  методическите  указания.  И  тъй  като 
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методическите  указания  ще бъдат  отпечатани,  а  вече  може би  на 

някои места е възложено отпечатването, в тази връзка ви предлагам 

да  го  приемем  максимално  бързо  и  да  изпратим  на   областните 

управители,  с  копие  до  РИК,  решението,  за  да  може  да  бъде 

нанесена  поправката  и  да  бъдат  отпечатани  заедно  с  поправения 

текст, а не с грешния. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мнения, въпроси? – Няма. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3835-ПВР/НР. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Само в допълнение да гласуваме 

и писмото, с което да изпратим до областните управители и копие до 

РИК  решението,  за  да  може  да  бъде  отразена  поправката  в 

методическите указания. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля ви за гласуване по този въпрос. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов),  

против – няма. 

Приема се. 

Заповядайте, уважаема госпожо Бойкинова. 

12. Доклад относно писмо от Столична община. 
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо  от  Столична  община  относно  превеждане  на  средства  във 

връзка с нашето писмо, което вчера гласувахме, съответно получено 

по мейл и в оригинал. 

Приложени  са  две  платежни  средства.  С  едното  платежно 

средство е  преведена сумата  за  отпечатването  на бюлетините,  а  с 

другото платежно нареждане е платена таксата към Министерство 

на финансите, т.е. това задължение отпада от наша страна. 

Също така  в  писмото ни казват  дали е  възможно чл.  5  от 

договора, който им приложихме и който ни изпрати печатницата, в 

който най-краен срок за отпечатването на бюлетините е записано: 

24,00 ч. на 4.11.2016 г. Това е посред нощ. Съответно аз проведох 

телефонен  разговор   с  изпълнителния  директор  на  печатницата, 

който се съгласи срокът да бъде 9,00 ч. сутринта на 4.11.2016 г., за 

да могат през деня да получат бюлетините. 

Вчера  одобрихме  договора.  Предлагам  ви  днес  с  оглед 

писмото на Столична община за преведени суми, да упълномощим 

госпожа  Мусорлиева  да  сключи  договора  с  печатницата,  да  бъде 

изпратен  по  мейл  с  писмо  до  изпълнителния  директор,  като  в 

писмото  да  поискаме  съответно  да  ни  изпрати  и  предпечатен 

образец на бюлетината. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Цветозар  Томов),  против  –  3  (Александър  Андреев,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гласувах против, тъй като вчера 

гласувахме  одобряването  на  този  договор  и  подписването  му  от 
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председателя  и  секретаря  след  като  бъдат  преведени  сумите. 

Смятам, че независимо че госпожа Алексиева е болна, може да й се 

занесе  договорът,  за  да  го  подпише.  И  смятам,  че  следва 

председателят да подпише този договор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, за отрицателен вот. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Присъединявам се  към казаното 

от колегата Матева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  нямам 

право да коментирам отрицателен вот, но аз също не държа. Мисля, 

че  се  налага  подпис  в  момента  –  такова  беше  решението  на 

комисията. 

Продължаваме с: 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, колега Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви отново преписка 

с вх. № ПВР-15-110 от 20 октомври 2016 г. Преписката е във връзка 

с жалба от Милко Недялков Недялков, упълномощен представител 

на  инициативен  комитет  за  издигане  на  Румен  Георгиев  Радев  и 

Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  в  изборите  на  6 ноември  2016  г., 

срещу  решение  № 150  от  18  октомври  2016  г.  на  Районната 

избирателна комисия – Ловеч. 

Самата  преписка  е  публикувана  във  вътрешната  мрежа  за 

вчерашното заседание, в папка с моите инициали, в която има папка 

РИК-11  –  жалба,  като  вътре  е  публикувана  цялата  преписка, 

пристигнала  в  Централната  избирателна  комисия  по  жалбата. 

Отново  уточнявам,  че  цялата  преписка  е  пристигнала  на 

електронната ни поща като сканирани копия. 

Проектът за решение, който аз съм изготвил,  е с № 3825 и 

също  е  публикуван  във  вчерашното  заседание  в  папка  с  моите 

инициали. 
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Отложихме  приемането  на  решението  по  жалбата  за 

запознаване,  тъй  като  преписката  е  обемна  наистина.  Аз  вчера 

направих  струва  ми  се  сравнително  подробен  доклад.  Ако  има 

нужда,  сега  ще  се  опитам  поне  накратко  да  изложа  данните  във 

връзка с преписката. 

Първоначално  районната  избирателна  комисия  е  била 

сезирана със сигнал от същото лице, за нарушение изразяващо се в 

това,  че  на  интернет  страницата  на  община  Ловеч  е  публикувана 

информация,  в  рубрика  „Актуално“,  подрубрика  „Новини“,  която 

информация отразява  предизборно мероприятие,  случило се на 13 

октомври  2016  г.  в  гр.  Ловеч,  организирано  от  кандидата  за 

президент  Цецка  Цачева  и  кандидата  за  вицепрезидент  Пламен 

Манушев, на което предизборно мероприятие присъствал и кметът 

на община Ловеч. 

В публикацията, която се е намирала на интернет страницата 

на  община  Ловеч,  има  текстови  материал,  който  представлява 

отразяване  на  това  мероприятие.  Обаче  е  публикуван  и  снимков 

материал,  като на едната  от снимките е  видно:  госпожа Цачева  е 

застанала на сцена пред публика, а зад гърба й има голям плакат с 

квадратче с номер 17 в него, със знак „Х“ отразен в квадратчето. 

Със  сигнала  се  твърди,  че  публикацията  на  официалната 

интернет страница на община Ловеч представлява грубо нарушение 

на  чл.  182,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  като  към  самия  сигнал 

допълнително е представен материал с допълнителна молба преди 

разглеждането на сигнала. 

Районната  избирателна  комисия  –  Ловеч,  е  провела  три 

заседания  за  разглеждането  на  този  сигнал.  Още  на  първото 

заседание  колегите  са  извършили служебна  проверка  на  интернет 

страницата  на  община  Ловеч,  и  са  установили,  че  въпросната 

публикация вече не се намира на интернет страницата на районната 

избирателна комисия. 

Отправили  са  искания  до  община  Ловеч  за  получаване  на 

информация,  като  първоначално  са  поискали  да  бъде  изпратен 
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текстът  на  публикацията.  С  последващо  писмо,  към  което  е 

приложена  разпечатката  от  интернет  страницата  на  текстовия 

материал и на снимките, са поискали да бъде потвърдено дали тази 

публикация  с  този  снимков  материал  действително  е  била 

публикувана  на  интернет  страницата  на  община  Ловеч  и  от  кое 

длъжностно лице. 

Получен  е  официален  отговор,  подписан  от  зам.-кмет  на 

общината, в който се твърди, че това е било моментно състояние на 

интернет  страницата  на  община  Ловеч,  като  публикацията  е 

извършена от лице, което не е било оправомощено нито писмено, 

нито  устно  от  кмета  на  общината  и  след  установяване  на 

съдържанието на публикацията, същата незабавно е била свалена. 

Районната  избирателна  комисия  в  крайна  сметка  се  е 

произнесла с Решение № 150, което по своята същност е решение за 

отхвърляне, тъй като на заседанието са присъствали 12 членове от 

състава на районната избирателна комисия, от които  7 са гласували 

„за“ установяване на нарушение, 5 са гласували „против“, т.е. не се е 

формирало  мнозинство  във  връзка  с  това  решение.  Но  в  крайна 

сметка  решението  е  със  съдържание,  че  се  отхвърля  искането  за 

установяване на административно нарушение и същевременно със 

втори диспозитив, в който се упълномощава председателят на РИК 

да  състави  акт  за  установяване  на  административното  нарушение 

след влизане в сила на решението. 

Това  именно  решение  е  обжалвано  от  лицето,  което 

първоначално  е  подало  сигнала,  с  твърдение,  че  решението  е 

неправилно и незаконосъобразно и че е налице  нарушение на чл. 

182, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Предложеният  от  мен  проект  възприема  виждането,  че 

наистина е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс; 

че нарушението е установено предвид събрания писмен материал по 

преписката  и че публикацията  на интернет страницата на община 

Ловеч  представлява  провеждане  на  агитация  в  общинско 

учреждение. 

72



Предложението ми е да отменим решението като неправилно 

и  незаконосъобразно  и  да  върнем  преписката  на  Районната 

избирателна  комисия  –  Ловеч,  за  произнасяне  съобразно 

задължителните указания в мотивите на настоящото решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, въпроси? – Заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: От изложеното за мене в никакъв случай не 

може да се направи изводът, че това е агитация – и от решението, и 

от преписката. Да, казвате, че става дума за новина, която е отразена 

на страницата на общината. В тази новина не се съдържа призив за 

подкрепа  в  полза  на  даден  кандидат  или  против  някой  друг 

кандидат, тъй че личното моето мнение е, че това не е агитационен 

материал в полза  на  партията,  на  кандидата.  Независимо от  това, 

незабавно, за да няма съмнение, този материал, въпреки че той не е 

агитационен  материал,  е  свален  от  сайта  на  общината.  Предвид 

което не считам, че е извършено нарушение по смисъла на чл. 182 от 

Изборния кодекс. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Мотивите  да  направя  това 

предложение  за  решение  се  свързват  с  наличието  на  снимков 

материал, неразделна част от тази публикация. Снимков материал, 

съдържащ  се  в  тази  публикация,  на  който  снимков  материал  се 

вижда госпожа Цецка Цачева, стояща на сцена пред публика, а зад 

нея  има  плакат,  на  който  има  квадратче  с  №  17,  т.е.  номерът  в 

бюлетината за гласуване в полза на този кандидат, с отбелязан знак 

„Х“,  което  според  мене  несъмнено  е  призив  за  подкрепа  на  този 

кандидат,  след  като  номерът  от  бюлетината  му  всъщност  е 

разположен на този снимков материал. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други 

мнения относно проекта за решение има ли, колеги? – Няма. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

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

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
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Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Цветозар Томов),  против – 4 

(Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова).   

Колеги, това е Решение № 3836-ПВР/НР. 

Заповядайте. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, пак във връзка с този случай, 

ако  си  спомняте  вчера  ви  докладвах  сигнал,  който  е  постъпил  в 

Районната избирателна комисия – Ловеч, с вх. № 62 от 19 октомври 

2016  г.,  от  лицето  Данчо  Костов  Заверджиев,  касаещ  същата 

публикация  и  същия  материал  с  твърдение  за  нарушение. 

Преписката беше пристигнала на електронната ни поща. Припомням 

само, че ние взехме решение този сигнал да остане за сведение, като 

уведомим лицето, че Централната избирателна комисия е сезирана с 

жалба срещу Решение № 150 на  Районната избирателна комисия – 

Ловеч, по което ще се произнесем своевременно. Докладвам ви, че 

днес е пристигнала тази преписка и в оригинал. 

Този доклад, разбира се, е за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Преминаваме към следващата точка: 

10. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  за  днешното  заседание  съм  изготвил  един  проект  за 

решение, което е във връзка с писмо, постъпило с вх. № ПВР-14-40 

от 20.10.2016 г. от Мюмюн Искендер – кмет на община Минерални 

бани,  област  Хасково,  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано 

архивно помещение № 1, находящо се в административната сграда 

на общинската администрация Минерални бани, област Хасково, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 
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избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на  23  и  30 

октомври 2011 г. 

Достъпът  до  помещението  ще  бъде  осъществен  след 

30.10.2016 г. с оглед изтичане на 5-годишния срок за съхранение на 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката,  произведени  на  23  и  30  октомври 

2011 г., за извършване на експертиза при спазване изискванията на 

Закона  за  националния  архивен  фонд  и  свързаните  с  него 

подзаконови  нормативни  актове,  определяне  на  книжата  за 

постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в 

„Държавен  архив“  -  Хасково,  както  и  унищожаване  на  неценни 

документи, за което ще бъде съставен акт. 

Освобождаването на място в помещението е необходимо за 

прибирането  на  изборните  книжа  и  материали  от  предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 6 ноември 2016 г.

Книжата  и  материалите  се  съхраняват  в  помещенията  до 

произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен 

с решение на ЦИК. 

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на 

ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 

по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 

2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия реши: 

Разрешава отварянето на запечатано архивно помещение № 1, 

находящо  се  в  административната  сграда  на  общинската 

администрация  Минерални  бани,  област  Хасково,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 

г.
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Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от 

Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия 

от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 

протоколи  съобразно  изискванията  на  т.  31  от  Решение  № 2662-

МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата  и  материалите  се  съхраняват  в  помещенията  до 

произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен 

с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица от общинската администрация и от съставения протокол да се 

изпратят на ЦИК.

След  предаване  на  книжата  от  произведените  през  2011  г. 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  в 

териториалното  звено  „Държавен  архив“  и  унищожаване  на 

останалите  книжа  и  материали,  кметът  на  общината  изпраща  на 

ЦИК информация,  съдържаща  основанието  и  реда  за  отваряне  на 

помещението,  резултата  от  експертизата  на  експертната  комисия 

относно ценността на документите и предаването им за постоянно 

съхранение, както и за унищожаването.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги?  – 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, това което не става ясно от проекта 

на  решението  е,  че  те  искат  освободят  място  в  помещението  за 

книжата от предстоящите избори, като същевременно успоредно с 

това извършат експертиза на книжата и материалите от 2011 г. от 

изборите за президент и вицепрезидент. 

От искането става ясно, че искат отварянето да се осъществи 

след 30 октомври 2016 г. Нали така, колега? По същия начин, след 
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като такова е искането, ние трябва да им кажем, че след тази дата 

могат да отворят помещението при положение че им даваме такова 

разрешение,  и  това  трябва  да  бъде  записано  в  диспозитива  на 

решението. Няма такава дата посочена, след която да бъде отворено 

помещението и да бъде извършена експертиза на тези книжа. 

Моето предложение е да бъде записано във втори абзац на 

диспозитива,  че  достъпът  до  запечатаното  помещение  да  се 

осъществи  по  реда  на  т.  30  от  Решение  №  2662-МИ/НР  от  18 

октомври 2015 г. на ЦИК след 30 октомври 2016 г. от комисия от 

длъжностни лица и т.н. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Добре,  разбрах какво имате предвид. 

Ще нанеса необходимите корекции. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Хайде сега пак от практиката. 10 дена има 

до  въпросния  преклузивен  срок,  който  е  много  важен,  при 

положение че хората просто искат да си отворят помещението и да 

подготвят едно помещение за книжата от изборите за президент и 

въпросния  референдум.  Хората  просто  искат  да  си  разчистят 

помещението, да си вкарат много важните документи от 2011 г., от 

които  важните  ще  отидат  в  архив,  а  чувалите  с  бюлетините  и 

останалото там не знам какво си, просто ще отидат там, където им е 

мястото.  Отдавна  2011  г.  е  свършила.  Отдавна  сроковете  за 

обжалване на тези резултати също са свършили. 

И какви са тук и т.н. нещица – да помогнем на хората 10 дена 

по-рано да си свършат оная работа, с помощта на архива. И всички 

важни неща ще си отидат в архива, обаче хората ще бъдат спокойни 

да  си  освободят  помещението,  за  да  могат  да  се  организират  и 

спокойно да си поемат двата избора в едно и т.н. Не мога да разбера 

тази логорея и формализъм при едни прости нещица. 

Предлагам така както е написано решението, да се приеме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Логореята не беше от мен, колеги. Ние сме 

Централна избирателна комисия и трябва да спазваме реда,  който 

сме определили в нашите решения и който е определен в Изборния 

кодекс. Не можем да си говорим ей така – давайте… Те постоели, 

постоели, там да отварят, да ги замитат и да си ги правят каквото 

искат…

Самите те, колега Чаушев, са поискали да го отворят след 30 

октомври. След като ние казваме какво те са поискали в мотивите на 

решението, в диспозитива трябва да им кажем какво сме решили. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте за реплика. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Логорея  е,  господин  Цачев,  да  ми 

изопачавате думичките. И пак да продължим в същата лайсна. 

Говорех за съвсем други нещица. Говорех, че ако искате да 

затрудните, както напоследък върви цялата работа на  организация 

на  изборите  с  такива  формализми  и  затруднявате  органите  по 

организиране на работата с този тип думички, е друга тема. То се 

наблюдава. 

Но  твърдях,  че  с  Държавния  архив  една  седмица 

предварително всички важни документи ще си отидат там, където 

им е мястото, именно защото е с Държавен архив. Не съм твърдял, 

че всеки ще си прави каквото си ще. 

Все пак да го повторя: Говорех, че даваме една седмица на 

кмета  заедно  с  Държавния  архив,  с  всичките  му  там  документи, 

малко по-рано да се организира за изборите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Докладчикът прие предложението от господин Цачев. 

Господин Христов, заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз напълно се солидаризирам с това, 

което каза господин Чаушев и дори предлагам да излезем спешно с 

едно решение и да разрешим на абсолютно всички общини да не 

чакат  30  октомври,  а  да  започнат.  Иначе  са  в  неравностойно 

положение. Едните ще чакат 30-ти, другите няма да чакат. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам 

на гласуване този проект на решение. След това ще предложите кой 

колега ще изготви този проект на решение и когато той е изготвен и 

влезе в залата, или съобщение…

Уважаеми  колеги,  режим  на  гласуване  на   предложения 

проект на решение с приетата от докладчика поправка. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

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

против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Колеги, това е Решение № 3837-ПВР. 

Вие,  колега  Христов,  правите  ли  това  предложение  като 

процедурно,  за  да  вземем  протоколно  решение?  Да  гласуваме  да 

излезем със съобщение…

РОСИЦА МАТЕВА: Моля ви, как ще излезем със съобщение 

да  им  разрешим  да  отварят  помещенията?  –  Трябва  да  вземем 

решение. Как така ще излезем със съобщение. 

Аз имам обратното предложение – да помислим малко. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Засега 

оставяме да размислим. 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Постъпило е писмо с вх. № ПВР-14-34 

от  17.10.2016 г.  на  Централната  избирателна  комисия  от  Панайот 

Рейзи – кмет на община Созопол, област Бургас за разрешаване на 

достъп до запечатано архивно помещение, находящо се на четвъртия 

етаж  в  административната  сграда  на  община  Созопол,  пл.  „Хан 

Крум“ № 2, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

на  23  и  30  октомври  2011  г.,  Национален  референдум  –  2013  г., 
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избори за Народни представители – 2014 г. и избори за членове на 

Европейския парламент от Република България – 2014 г.

Достъпът  до  помещението  ще  бъде  осъществен  след 

30.10.2016 г. с оглед изтичане на 5-годишния срок за съхранение на 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката,  произведени  на  23  и  30  октомври 

2011 г., за извършване на експертиза при спазване изискванията на 

Закона  за  националния  архивен  фонд  и  свързаните  с  него 

подзаконови  нормативни  актове,  определяне  на  книжата  за 

постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение, 

както  и  унищожаване  на  неценни  документи,  за  което  ще  бъде 

съставен акт. 

Освобождаването на място в помещението е необходимо за 

прибирането  на  изборните  книжа  и  материали  от  предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален 

референдум на 6 ноември 2016 г.

Книжата  и  материалите  от  националния  референдум  през 

2013 г. ще се съхраняват в срок от 5 години от провеждането му. 

Книжата и  материалите от  изборите за  народни представители от 

2014  г.  и  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  ще  се 

съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид по 

ред, определен с решение на ЦИК. 

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на 

ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 

по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 

2015 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия реши: 

Разрешава  отварянето  на  запечатано  архивно  помещение. 

Достъпът  до  запечатаното  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  –  и  тук  сега  ще  добавя:  да  се 
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осъществи след 30 октомври 2016 г., да се осъществи също така по 

реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на 

ЦИК  от  комисия  от  длъжности  лица,  определена  със  заповед  на 

кмета на общината.

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 

протоколи  съобразно  изискванията  на  т.  31  от  Решение  № 2662-

МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата  и  материалите  се  съхраняват  в  помещенията  до 

произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен 

с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив. 

Този проект повтаря предишното решение едно към едно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  имате  ли  мнения,  възражения?  –  Заповядайте,  колега 

Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  искам  да  обърна  внимание  на 

мотивната част  на решението,  там където се говори за книжата и 

материалите  от  националния  референдум,  след  Европейския 

парламент  –  да  се  уточни:  от  Република  България  през  2014  г. 

Мисля, че е пропуск. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев),  против  –  3  (Александър  Андреев,  Ерхан  

Чаушев, Йорданка Ганчева).  

Колеги, това е Решение № 3838. 

За отрицателен вот – заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  с  този  тип  решения, 

които  приехме,  твърдя,  че  затрудняваме  работата  на  общинските 

администрации  да  си  подготвят  помещенията  за  поемане  на:  а) 

президентски  избори;  б)  национален  референдум.  Така  както  са 
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изписани тези решения, след 30-ти ще отварят.  Има шест дена до 

изборите – искам да обърна внимание!

На   31  октомври  2016  г.  ще  отварят,  ще  викат  Държавен 

архив,  ще правят  не знам какви си протоколи,  експертни оценки, 

експертизи. В рамките на шест дена ще ангажират държавния архив 

за  три  дена  да  ми  прави  експертиза,  която  да  се  одобри 

междувременно  и  от  някаква  си  комисия,  която  ще  викам. 

Междувременно ще си заангажирам и служители, които да висят там 

и да гледат общо взето какво се описва. 

Това са шест дена преди изборите. Този разход на енергия, 

както  и  да  го  погледнете,  не  е  оправдан.  А  аз  продължавам  да 

считам, че е и необоснован. Да дадем време на хората една седмица 

предварително пак да си свършат работата с всичките му експертизи 

и  т.н.,  за  да  могат  да  си  освободят  помещенията,  за  да  могат 

нормално  да  си  поемат  в  това.  В  момента  за  една  седмица 

заангажирахме  ресурс  на:  архив,  кмет,  служител  –  предполагам 

секретар на общината, който трябва да се занимава с изборите, да се 

занимава с експертизи за важност или неважност на отдавна минали, 

преди пет години,  избори.  Ето това направихме.  Ако това е  била 

целта – да, постигнахте я. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Оттеглям  моя  проект  за  максимално 

прецизиране и яснота на Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Пенев.  

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви,  че  в 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НР-

14-2 от 20 октомври 2016 г. от кмета на община Асеновград. С това 

писмо се прави искане за отваряне на запечатано помещение – склад 

№ 6 в подземния етаж в сградата на община Асеновград, находяща 

се  на  пл.  „Акад.  Николай  Хайтов“  №  9,  в  което  помещение  се 
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съхраняват бюлетините, екземплярите от протоколите и останалите 

книжа и материали от произведения национален референдум на 25 

октомври 2015  г., като искането е във връзка с необходимостта от 

използването  на  това  помещение  за  поставяне   на  тези  от 

предстоящия избор. 

Аз  междувременно  осъществих  връзка  по  телефона  с 

администрацията  на  община  Асеновград,  за  да  се  уверя,  че 

действително  в  това  помещение  съхраняват  само  книжа  от 

референдума.  При  това  положение  ви  предлагам  да  отговорим  с 

писмо,  че  не  е  необходимо  да  разрешаваме  отварянето  на  това 

запечатано  помещение,  тъй  като  книжата  от  националния 

референдум  не  са  в  режима,  по  който  са  книжата  от  изборите. 

Изцяло от компетентността на кмета е да осигури тяхното опазване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ако няма други предложения, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  връщаме  се  на  точка  трета,  която  беше 

отложена по молба на колега за запознаване. 

3.  Проект  на  решение  относно  изменение  на 

Методическите указания за РИК.

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  проекта  който  отложихме  за 

разглеждане  с  оглед  запознаване,  предполагам,  че  всички  сте  се 

запознали, тъй че сега аз подробно няма да го докладвам. Докладвах 

преди и ще кажа накратко, че става дума за проект на решение, с 

което да изменим Решение № 3766 от 11 октомври 2016 г. на ЦИК, в 
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частта  му  на  стр.  16,  където  сме  указали  какви  пликове  за 

съхраняване  на  книжа  и  материали  се  предават  на  секционните 

избирателни комисии както за изборите, така и за референдума. 

Това изменение се налага с оглед приетото от нас решение за 

опаковане  и  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали  от 

изборите  и  референдума,  и  за  уеднаквяване  на  записа  както  в 

решението за методическите указания, така и в това за опаковане и 

съхраняване.  И  за  да  не  е  налице  двусмислие  и  неяснота  в 

техническите екипи и в администрациите при предаване на книжата 

и материалите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ако няма предложения, решим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Колеги, това е Решение № 3839-ПВР/НР.

3в. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка  в  Решение  №  3476-ПВР/НР  от  13.09.2016  г.  относно 

назначаване на РИК 25-София. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-15-116 

от 21 октомври 2016 г. по електронната  поща е пристигнало писмо 

от Районната избирателна комисия № 25 – гр.  София,  с  което ни 

уведомяват,  че  удостоверение  №  3  от  13.09.2016  г.,  издадено  за 

назначаване на зам.-председателя на РИК № 25 - Димитър Крумов 

Епитропов,  е  допусната  техническа грешка в единния граждански 

номер. С оглед на горното, съм подготвила проект за поправка на 

техническата грешка. Човекът сега е видял грешката. 
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Моля да се запознаете с проекта. Предлагам ви да извършим 

поправката на техническа грешка в Решение № 3476-ПВР/НР от 13 

септември  2016  г.,   да  анулираме  издаденото  удостоверение  с 

грешно ЕГН и да се издаде ново с вярното ЕГН. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ако няма други предложения, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3840- ПВР/НР. 

Продължаваме с: 

13. Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  започвам 

докладите си. 

Първо да ви докладвам без да посочвам входящите номера. 

Започнахме  да  получаваме  писма  от  районните  избирателни 

комисии и от областните управители в отговор на нашето писмо, с 

което изискахме информация за адресите на доставка на бюлетините 

по области, за оправомощените лица от областната администрация 

със  заповеди  на  областните  управители,  както  и  информация  от 

районните избирателни комисии за упълномощените членове. 

Когато бъде обобщена – срокът е 24 октомври 2016 г., ще ви 

представя на вниманието обобщен доклад. 

Докладвам ви вх. № ПВР-02-14 от 21.10.2016 г. Това писмо 

трябва да е публикувано във вътрешната мрежа, ведно с проект на 

Допълнително  споразумение  към  Споразумението  между 

Централната избирателна комисия и Народното събрание от 2013 г., 
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за временно предоставяне на помещения и ползване на техническа 

помощ и услуги. Срокът е до 20 ноември 2016 г. включително. 

Предлагам  да  одобрим  така  предложения  проект  и  да 

упълномощим  госпожа  Алексиева  да  подпише  споразумението  за 

ЦИК в понеделник. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Докладвам  ви  за  сведение  приемо-

предавателен протокол № ПВР-00-167 от 21.10.2016 г.  Това е във 

връзка  с  изпълнението  на  пълномощието  да  представляваме 

Централната избирателна комисия при предаването на бюлетините 

на Министерството на външните работи, предназначени за  секциите 

извън  страната.  Знаете,  с  протоколно  решение  на  ЦИК  беше 

предвидено  ние:  колегите  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Мария 

Бойкинова и аз – да присъстваме на територията на печатницата при 

предаването. 

Успешно  бяха  предадени  350  000  бюлетини.  Прие  ги 

упълномощен представител на Министерството на външните работи. 

Към  нашия  екземпляр  на  приемо-предавателния  протокол  се 

снабдихме с копие от заповедта на министъра на външните работи. 

Докладвам ви го за сведение. 

По електронната поща на ЦИК бяхме получили заявление – 

сканирано  Приложение  №  14  за  вписване  по  настоящ  адрес. 

Предлагам  да  изпратим  писмо  до   госпожа  Божидара  Васкова 

Минкова с изрично посочване на заявлението, което тя е попълнила, 
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да  го  изпрати  и  да  го  подаде  в  общинската  администрация  по 

настоящ  адрес,  като  обърнем  внимание,  че  срокът  за  това  е  22 

октомври 2016 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  да  ви  обърна 

внимание само, че във вътрешната мрежа са публикувани проектите 

на  договори  –  пак  в  изпълнение  на  протоколно  решение  на 

Централната избирателна комисия. Възложихме на администрацията 

въз основа на одобрена докладна записка с посочени конкретни лица 

за  привличане  и  сключване  с  тях  на  граждански  договори  като 

стенографи. Изготвени са проектите на граждански договори и ще 

направя предложение същите да бъдат аналогични на гражданските 

договори  на  стенографите,  с  които  към  момента  имаме  такива. 

Освен това единственото, което днес моля да приемем, е средствата 

по граждански договори на стенографи да бъдат за сметка на план-

сметката, приета с ПМС 232 от т.г. 

Предстои изплащането въз основа на представени отчети за 

извършена работа за м. октомври и предполагам, че в понеделник, на 

следващото  заседание  ще  можем  да  гласуваме  и  да  одобрим 

гражданските договори, изготвени вече по аналогия с досегашните 

граждански договори. За сметка на план-сметката е решението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  
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Ганчева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до Печатницата на БНБ. Предлагам ви, тъй като 

изпратихме  писмото  с  приложения  график  до  областните 

управители, до този момент нито по телефона, нито по електронната 

поща  или  по  друг  начин  сме  получили  възражения  срещу  този 

график  от  тяхна  страна.  Ето  защо  предлагам  да  уведомим 

изпълнителния  директор  на  Печатницата  на  БНБ,  че  одобряваме 

този график – по-добре е да одобрим представения от тях график с 

тяхно писмо с наш вх. № ПВР-00-157 от 19.10.2016 г. 

И да ги успокоим, че след като обобщим цялата информация 

за  страната  за  адресите  на  доставка,  ще  им  предоставим  тази 

информация. 

Моля за одобрение на този проект. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  още един проект 

на писмо. Да изпратим писмо до госпожа Веска Янева с приложено 

копие от  писмото на  печатницата,  ведно с  приложения график за 

доставка  на  бюлетините.  Изпратили  сме  графика  на  областните 

управители, но е добре и администрацията на Министерския съвет 

да е снабдена с това. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  имам да направя 

няколко доклада във връзка с днешната работна среща на Работна 

група 1.2., като впоследствие ще си позволя, тъй като в момента все 

още не са пристигнали, да докладвам писмо от администрацията на 

Министерския  съвет  с  приложени  предпечатни  образци  на 

формуляри  на  протоколи,  в  които  в  оперативен  порядък  бяха 

изчистени и отстранени технически грешки, допуснати преди това, 

установени от нашата администрация. Всеки момент ще пристигнат 

и  аз  ще  ви  ги  докладвам,  за  да  може  в  събота  и  в  неделя  в 

печатницата да започне печатането на протоколите за РИК и за СИК 

за страната. 

На  първо  място,  в  резултат  от  работното  обсъждане  днес 

довеждам  до  знанието  ви  Докладна  записка  №  ЦИК-09-87  от 

20.10.2016  г. Докладната записка е от главен юрисконсулт Николай 

Желязков,  съгласувана е  с  госпожа Манолова.  Към тази докладна 

записка  има  изготвен  проект  на  писмо  до  главния  секретар  на 

Министерския съвет господин Даков. 

И  докладната  записка,  и  писмото  са  свързани  с 

подпомагането  на  Централната  избирателна  комисия  и  нейната 

администрация  от  експерти от  администрацията  на  Министерския 

съвет  с  опит  при  подготовката  и  провеждането  на  процедури  по 

Закона за обществените поръчки. 

Моля да се  запознаете  с  докладната  записка,  за  да  може в 

понеделник,  тъй  като  не  беше  цялата  РГ  1.2.,  а  считам  и  че 
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отделните работни групи, които са получи съдействие от експертите, 

също трябва да погледнат. 

Предложението на работната група е към настоящия момент 

да се сключат граждански договори с лицата от администрацията на 

Министерския  съвет,  които са ни предоставили експертна помощ, 

включително и са участвали в комисии за оценяване на съответните 

оферти, които сме получили при различните процедури, проведени в 

Централната избирателна комисия. 

Оставям  докладната  записка,  включително  и  проекта  на 

писмо за следващо заседание, с оглед и на предстоящите почивни 

дни,  като  се  има  предвид,  че  администрацията  на  Министерския 

съвет  така  или  иначе  ще  получи  нашето  писмо  в  понеделник,  в 

работен ден. 

В  частта  относно  изпълнение  –  да  ни  подпомагат  по 

изпълнение  на   договорите,  точно  това  е  предложението  на 

работната  група.  Ние  да  сключим  граждански  договори  за 

извършената работа досега с определени конкретни възнаграждения. 

И  аз  предлагам  тези  конкретни  възнаграждения  да  бъдат 

съгласувани  и  с  ръководителите  на  работните  групи,  и  с  лицата 

които са били председатели на комисии по обществените поръчки, 

тъй като днес господин Чаушев изрази становище, аз също изразих 

становище, дотолкова доколкото съм била председател на комисия 

по обществена поръчка.  Но има и други,  които бяха проведени в 

Централната избирателна комисия. 

И  нашето  предложение  е  към  настоящия  момент  да  се 

сключат  граждански  договори  за  всички  дейности,  които  те  са 

осъществили и са ни подпомогнали. Да гласуваме писмото и да го 

изпратим. Ако същите лица или други бъдат посочени, тогава с тях, 

след приключване на изпълнението на договорите през м. ноември, 

отново  ще  бъдат  предмет  на  обсъждане  и  предложение  за  нови 

граждански  договори.  Просто  на  този  етап  да  приключим –  това 

беше предложението на работната група. 
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Предлагам писмото да гласуваме днес във връзка с искане до 

главния  секретар  да  ни  предоставят  експерти,  които  да  ни 

подпомагат за изпълнението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Гласуваме 

протоколно  това  предложение,  заедно  с  писмото,  което 

предложихте. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвах  ви  за 

сведение писмо от Министерството на финансите, с вх. № ЦИК-00-

649 от 20 октомври 2016 г. Аз съм извадила писмото със съответните 

приложения,  които  бяха  изготвени  от  счетоводителя  и  сме  ги 

изпратили в Министерството на финансите в срока 3 септември 2016 

г. Помолила съм госпожа Грозданова и тя е изготвила справка, която 

е публикувана във вътрешната мрежа. Тази справка съдържа колона 

с предложението на ЦИК за проект на бюджет за 2017 г.; съдържа 

колона  проект  на  бюджет  съгласно  предложението  на 

Министерството на финансите; и колона с разликата в сумите, за да 

се  ориентираме  по-лесно.  Както  виждате,  разликата  е  в  третата 

колона.  Тя  е  изчислила  дори  и  процентно  това,  което 

Министерството на финансите се е удовлетворило от предложението 

на Централната избирателна комисия. 

В основната си част неудовлетворените суми са за издръжка. 

Ние  направихме  предложение  с  оглед  на  новите  функции  на 

Централната  избирателна  комисия,  в  началото  още  с  проекта  на 

бюджет за 2017  г., задължително да бъдат предвидени средства за 
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увеличение на щата с 10 бройки. Към настоящия момент ние нямаме 

удовлетворение на това искане. 

Дори и да се откажем от цялата сума, която е да обезпечи 10-

те щатни бройки, ние по никакъв начин не бихме могли да започнем 

2017 г. с одобрени средства само за 30 щатни бройки, така както е 

към настоящия момент. 

Затова към днешна дата предложението на работната група е 

ние да възложим на главния счетоводител и на администрацията да 

се представи мотивирано предложение до министъра на финансите 

за средства, които да обезпечат поне 5 щатни бройки, а това е между 

160 000 лв. и 200 000 лв. Мисля, че можем да постигнем договорка с 

Министерството  на  финансите,  тъй  като  всички  сме  наясно,  че 

Централната избирателна комисия в противен случай не би могла да 

изпълни  законово  възложените  й  функции.  И  ние  ще  трябва  да 

обясним коя е основната причина затова. 

Предложението  ще  бъде  внесено  на  следващо  заседание. 

Моля да се запознаете с приложените справки, включително с тази 

таблица, изготвена от госпожа Грозданова. Днеска ви го докладвам 

за сведение. 

Уважаеми  колеги,  предложение  на  Работна  група  1.2.  Във 

вътрешната  мрежа  имаме  публикувана  справка  относно 

изпълнението  на  бюджета  за  съответния  месец  и  с  оглед  на 

допълнителните  функции,  които  изпълняваме  и  като  членове  на 

Централната  избирателна  комисия,  и  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия,  предлагаме  да  одобрим 

допълнително възнаграждение за членовете и за администрацията, с 

конкретно  предложение,  съдържащо  се  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с наименование „Допълнително възнаграждение“. Тя съдържа 

отделен  файл  с  предложение  за  допълнително  възнаграждение, 

изготвено  от  госпожа  Манолова  като  директор  на  Дирекция 

„администрация“,  с  оглед  на  нейните  конкретни  впечатления  от 
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работата на служителите в администрацията, изпълнените функции 

за м. октомври и възможностите на бюджета. 

Същата папка съдържа файл с наименование „Допълнително 

възнаграждение“  относно  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия, и отделен ред – директор на дирекция. 

Наред  с  това  моля  да  имате  предвид  справка 

„Възнаграждения за новите членове на ЦИК“. Предложението на РГ 

1.2.  е  допълнителното  възнаграждение  на  новите  колеги  да  е 

съразмерно  на  времето  от  първото  им  участие  в  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Колеги,  мисля,  че  можем  анблок  да  гласуваме  всички 

предложения  за  допълнително  възнаграждение  на  членовете  на 

ЦИК, администрацията начело с госпожа Манолова… (Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, отлага се гласуването за малко и продължаваме нататък. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  както  ви  казах, 

днес след обяд, първо, признавам, че нямах никаква възможност и не 

съм  погледнала  нито  един  формуляр,  но  администрацията  целия 

следобед  беше  заета  и  ангажирана  с  изчистване  на  техническите 

грешки  и   несъответствията,  които  откри  в  представените 

предпечатни образци, с писмо на администрацията на Министерския 

съвет вх. № ПВР-03-30 от 21.10.2016 г. 

Администрацията  на  Министерския  съвет  изчисти  тези 

несъответствия и преди малко ни представиха предпечатни образци 

по три екземпляра, коригирани, на Протокол на СИК за резултатите 

за  гласуване  в  избирателните  секции  с  хартиени  бюлетини  – 

Приложение  №  86-х-пвр;  Протокол  на  СИК  за  резултатите  от 

гласуване в избирателни секции в страната с хартиени бюлетини и 

от  машинно  гласуване  –  Приложение  № 86-хм-пвр;  Протокол  на 

РИК – Приложение № 87-хм-пвр. Знаете, че протоколите на РИК са 

само този образец. 
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Предлагам  ви,  тъй  като  са  изчистени,  да  ги  одобрим  и  да 

изпратим писмо до госпожа Веска Янева, към което да приложим по 

два екземпляра от одобрените предпечатни образци на протоколите, 

така както ви ги съобщих по номер на образец. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на протоколите. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  доколкото  разбирам,  колегата  Ивков  се  запозна  с 

предното  предложение  на  госпожа  Солакова,  свързано  с 

допълнителните  възнаграждения  на  изброените  хора  и 

администрация. 

Режим на гласуване анблок. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  2  (Ивайло  Ивков, 

Росица Матева).  

Приема се. 

Само  да  кажа  как  вървят  докладите  по  писма:  госпожа 

Ганчева,  господин  Ивков,  госпожа  Грозева,  госпожа  Бойкинова, 

господин  Баханов,  господин  Арнаудов,  господин  Сюлейман, 

господин Томов, Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Владимир 

Пенев и Росица Матева. 

Заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля да се запознаете с вх. 

№  ПВР-23-70  от  21.10.2016  г.,  което  е  току-що  препратена 

информация  от  Министерството  на  външните  работи  и  касае 

неофициален  превод  на  нота  от  Министерството  на  външните 

работи на Република Турция. Моля да се запознаете, качено е във 

вътрешната  мрежа,  получено е  по факс.  Считам,  че  не  са  налице 

основания  да  си  изменяме  решението  за  определяне  броя  на 

секциите,  след  като  е  налице  информация,  че  не  са  налице 

възпрепятстващи причини и условия за произвеждане на изборите на 

територията на посолството в Анкара. 

И наред с това ни изпращат информация, от която е видно, че 

органите  за  сигурност  на  адресите  и  местата,  на  които  ще  се 

образуват  и  организират  избирателни  секции,  упоменати  в 

съответните документи, ще бъдат осигурени необходимите мерки за 

сигурност. 

За сведение предлагам да го приемем. 

Колеги,  докладвам вх.  № към ПВР-06-25 от 19.10.2016  г., 

оригинал  получен  на  17.10.2016  г.,  приложено  са  ни  изпратили 

заповед на кмет за определяне на комисия за отваряне на складово 

помещение с изписано местоположение, както и копие от протокола 

за извършени действия. Ние имаме решение, с което сме разрешили 

отваряне на запечатано помещение. 

Докладвам за сведение. 

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  към  ЦИК-07-88  от 

18.10.2016  г.  То  е  отговор  от  господин  Грегор  Венда.  Това  е  в 

отговор на писмата, които изпратихме, че поради произвеждането на 

избори и референдум няма да можем да присъстваме на поканата за 

конференция,  която  беше  на  Работната  група  за  препоръката  по 

оперативни,  технологични  и  правни  стандарти  за  електронното 

95



гласуване, както и на срещата на експертната група в началото на м. 

ноември. 

За сведение. 

Колеги, докладвам вх. № към ЕП-03-1 от 18.10.2016 г., което 

е  с  резолюция до мен, до госпожа Матева,  председател,  като има 

резолюция:  По преценка  на  госпожа Ганчева  части  за  превод.  Аз 

считам,  че трябва да се изпрати в цялост за  превод и ви моля за 

решение в този смисъл, тъй като документът е изцяло на английски 

и с оглед ползването на документа от цялата комисия, тъй като не 

преповтаря  предходни  преписки,  да  се  преведе.  Предметът 

доколкото  виждам  е  във  връзка  със  създадения  механизъм  за 

реформа  в  изборното  законодателство.  Да  го  решим  и  да 

приключим. 

Предложението  е  аз  да  преценя,  но  аз  считам,  че  всички 

документи, които пристигат, би следвало да се превеждат  с оглед да 

могат  да  се  ползват  от  всички  членове  на  комисията,  които  не 

ползват съответния език. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, да 

решим това  доста  голямо  писмо от  английски  да  бъде  дадено  за 

превод по предложение на докладчика. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

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

Предложението се приема. 

За отрицателен вот. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  считам,  че  абсолютно  всички 

документи, които пристигат  отвсякъде на чужд език, трябва да се 

превеждат. Особено ако са много обемни и не касаят важни въпроси. 

И особено ако част от колегите  могат  да се запознаят  с  тях и да 
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уведомят другите. Само при изрично поискване и настояване мисля, 

че трябва да се превеждат. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с доклада си 

по  писмо с  вх.  № ПВР-04-01-172  от  21.10.2016  г.,  препратено  от 

Министерството  на  външните  работи,  с  постъпили  заявления-

декларация за гласуване в мисията ни в Любляна след 11 октомври 

2016 г.  Приложено ни изпращат два броя сканирани заявления за 

гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, 

подадени  от  лицата,  които  се  посочват,  като  заявленията  са 

изпратени на 8 октомври, видно и от приложеното копие на плика и 

пощенското клеймо. 

Аз предлагам да ги приемем за сведение, тъй като съгласно 

чл.  32  допълнително  постъпилите  заявления   и   настъпилите 

промени се публикуват незабавно от министъра на външните работи 

и ръководителите на ДКП, и считам,  че Централната избирателна 

комисия  не  следва  да  предприема  действия  по  така  получената 

информация. 

Колеги, ако не възразявате, да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим  на  гласуване  на  предложението  на  докладчика,  че 

Централната  избирателна  комисия  няма  правомощия  за 

предприемане на действия. 

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

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

Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

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

ПВР-10-30 от 21.10.2016 г. Това всъщност е писмено предложение 

от политическа партия „Движение за права и свободи“ за съставите 
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на  секционните  избирателни  комисии  извън  страната.  Това  е  във 

връзка с проведените консултации. 

Предлагам да го приемем за сведение и за съобразяване при 

приемането  на  решението  за  назначаване  на  секционните 

избирателни  комисии  извън  страната,  като  ще  го  възложим  на 

отговорните  служители  от  администрацията  да  обобщят 

информацията  и  да  нанесат  в  проекта  на  решение  съответните 

данни, които са получени. 

Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-04-01-169 от 21.10.2016 г., 

което е писмо получено от Министерството на външните работи и 

касае  изписването  на  мястото,  определено  от  нас,  съгласно  наше 

решение за гласуване извън страната – за гласуване в Сингапур и 

съответният  брой  секции там.  Те  сочат,  че  тъй като има почетно 

консулство  на  територията  на  Сингапур,  не  е  изписано  коректно 

наименованието на мястото за гласуване в нашето решение, предвид 

заявленията,  подадени  от  български  граждани.  Считат,  че  е 

некоректно. 

Припомням  само,  че  ние  малко  преди  приемането  на 

решението от 15.10.2016 г., изпратихме писмо на Министерството на 

външните работи с посочена информация, тъй като в списъка, който 

получихме с посолствата и почетните консулства, и после обявихме 

съгласно  изискванията  на  закона,  не  фигурира  консулство  на 

България  в  Сингапур.  Писмото  ни  е  с  изх.  №  ПВР-04-01-114  от 

14.10.2016 г. 

Припомням,  че  при  приемането  на  решението  ни,  с 

протоколно решение предвид липсата на информация приехме как 

да бъде изписано в решението ни мястото. 

Колеги, предлагам с вас да се запознаем, за да  преценим дали 

има нужда от изменение на решението с оглед това, че считам, че е 

допусната  техническа  грешка  в  решението  след  запознаването  ни 

сега с тези писма. Но да го обсъдим след като се запознае цялата 
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комисия и да предприемем действия другата седмица на първото ни 

заседание. 

Сега го докладвам за сведение. 

Продължавам. 

Колеги,  докладвам  писмо  с  вх.  №  ПВР-04-01-170  от 

21.10.2016 г., което обаче няма резолюция да се качи във вътрешната 

мрежа, затова ще го докладвам сега за сведение и за запознаване, 

тъй  като  касае  въпрос,  който  е  поставен  от  Министерството  на 

външните  работи  и  ни  питат,  като  излагат  съображения,  че  са 

запознати с наше Решение № 3377-ПВР/НР от 16 август 2016 г. за 

основното  възнаграждение  на  членовете  на  избирателните 

комисии… 

Качено е във вътрешната мрежа и тогава направо: 

Писмо  с  вх.  №  ПВР-04-01-170  от  21.10.2016  г.  Въпросът 

който  ни  се  поставя  е,  че  с  оглед  на  изложеното  и  конкретното 

изготвяне  на  план-сметките  за  необходимите  средства,  молят  за 

нашето спешно становище относно прилагането на Решение № 3377-

ПВР/НР от 16 август на ЦИК: 

Молим  изрично  да  ни  уведомите  дали  допълнителното 

възнаграждение  в  размер  на  20  лв.  по  т.  2.3.  от  горецитираното 

решение,  следва  да  бъде  изплащана  на  всички  членове  на 

избирателната комисия извън страната за времето до получаване на 

потвърждаване от ЦИК…

Предлагам да изготвим отговор, с който да потвърдим, че се 

дължи  на  всички.  Отговорът  ни  е  да  потвърдим  и  считам,  че 

решението ни е ясно в този смисъл. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, да гласуваме този отговор, който потвърждава изплащането 

на това възнаграждение на всеки от членовете и тяхното разбиране, 

изразено в писмото. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще моля да се запознаете с 

проектите  на  разписки  и  забележки  относно  приемането  и 

предаването  на  документите,  които  се  получават  във  връзка  с 

отчитането на резултатите от гласуването извън страната в изборния 

ден. Те са разположени в папка с моите инициали и за по-лесничко 

ще накарам да бъдат прехвърлени в днешна папка, за да може да ги 

одобрим  протоколно  на  следващо  заседание,  и  съответно   да  ги 

изпратим на отговорните институции за запознаване. 

Като ръководител на  Работна група „Чужбина“ на няколко 

пъти е ставал въпрос за методическите указания. И с един имейл от 

преди десетина дена, както се бяхме разбрали на работни групи и с 

ръководителя  на  група  „Принципни  решения“  изпратих 

методическите  указания  с  молба  колегите  от  работната  група  да 

заявят  в  кои  части  ще  изготвят  методическите  указания.  Към 

момента никой не се е заявил. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за съжаление, явно 

ще се наложи да гледаме формулярите. Само три са. Това е първия, 

който  погледнах.  Те  съответстват  на  нашия образец,  но  вижте  за 

какво става дума. 

В т. 8 – разпределение на гласовете по кандидатски листи, 

както са имената на кандидатите, отдолу е изписано наименованието 

на  партията,  коалицията  или  обозначението  „независими 

кандидати“,  но  стои  указателният  текст:  собствено,  бащино  и 

фамилно  име  на  кандидата  за  президент;  собствено,  бащино  и 
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фамилно име на кандидата за вицепрезидент… Считам, че това не е 

необходимо. 

Първия  протокол,  който  взех,  е  протокол  на  РИК. 

Предполагам,  че  така  е  и  на  СИК.  Отдолу  пише:  независими 

кандидати – и отдолу с малък текст: наименование на партия или 

коалиция или обозначението „независими“… (Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Цачев, и след това ще ги гледаме задължително. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ние трябва принципно да решим, че 

този текст не трябва да го има, нали така? Има ли други мнения? 

ОБАЖДАТ СЕ: Няма. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това исках да чуя. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, почивка 20 минути. През това време гледаме за пореден път 

сгрешените образци и поправяме грешки. 

(След почивката.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добър 

вечер, колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Колеги, продължаваме с: 

13. Доклади по писма. 

Госпожа  Ганчева,  след  това  господин  Ивков  и  след  това 

госпожа Матева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:   Колеги,  докладвам  ви  писма, 

получени по електронната поща. Писмо с вх. № ПВР-04-01-173 от 

21.10.2016  г.  и  към  същия  номер  са  всъщност  препратените  от 

Министерството на външните работи по държави и по места, така 

101



както  сме  ги  определили  и  където  ще  има  избирателни  секции, 

адресите на секциите. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  да  бъдат  въведени  на  нашата 

интернет страница и да бъдат изпратени по електронните адреси на 

партиите,  които участваха в консултациите,  с оглед да улесним и 

попълването  на  незаетите места при консултациите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № ПВР-22-470 от 20 октомври 2016 г. 

е едното, и вх. № ПВР-22-471 от 20.10.2016 г.  – и двете писма са във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка  и  можете  да  ги  видите.  По 

отговорите ще разберете и въпросите, но за всеки случай: „Желая да 

гласувам  на  президентските  избори  в  секция,  различна  от 

постоянния ми адрес.“ Госпожата се интересува дали има някакъв 

документ  за  настоящ  адрес  и  какво  трябва  да  направи.  Това  е 

госпожа  Надежда  Крушкова  и  виждате  отговора  във  вътрешната 

мрежа,  който  ви  предлагам.  Другото  е  за  семейство  Темелкови, 

които препращам към нашата рубрика „Въпроси и отговори“. 

Докато се запознавате, предлагам анблок вх. № МИ-09-825 от 

20.10.2016  г.  –  Районно  управление  на  МВР  -  Асеновград,  ни 

съобщава, че по преписка № 1732 по сигнал на ЦИК е образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител. 

За сведение. 

И  три  постановления  анблок,  едното  от  които  е  за 

прекратяване на наказателно производство и имаме 7-дневен срок за 
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обжалване:  вх.  №  ЕП-09-181  от  18.10.2016  г.  Досъдебно 

производство на район Айтос за лице, гласувало без да има право на 

глас в изборите за Европарламент, тъй като е имало настоящ адрес в 

страна, която не е член на Европейския съюз. Развити са мотиви на 

четири  страници,  че  макар  и  от  обективна  страна  да  е  налице 

съставът, няма престъпление доколкото от субективна страна няма 

вина на лицето. Не е действало умишлено, каквото само може да 

бъде престъплението по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

Предлагам  да  не  се  обжалва  в  7-дневния  срок.  То  е  за 

прекратяване. 

И две идентични писма, само че едно е за местни избори, с 

вх. № МИ-09-820 от 18.10.2016 г. и вх. № МИ-09-819 от 18.10.2016 г. 

Те  ще  бъдат  качени,  ако  не  са,  в  постановления.  Както  обясних 

предходния  път,  там  са  инициалите  на  трима  членове  на  ЦИК  и 

всеки може да ги вкара отново, с изключение на първото, което е  за 

прекратяване и има 7-дневен срок,  считано от днес,  а  другите по 

всяко време. 

Това са ми докладите. Ако има въпроси и обсъждания, съм 

готов да дам разяснения. Докладвах шест преписки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

първо  по  писмото.  Ако  няма  възражения  по  текста  на  писмото, 

режим на гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се  приема.  Това беше относно  отговора на 

писмото до госпожа Крушкова. 

Сега отговор на семейство Темелкови. 

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Постановленията са за сведение. 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  ще  ви  помоля  да  влезете  във 

вътрешната мрежа в папката на колегата Нейкова. Има едно писмо с 

вх. № ПВР-00-165 – запитване от „Информационно обслужване“ АД, 

във връзка с дадените указания от Комисията за защита на личните 

данни  как  да  извършваме  заличаване  в  електронните  данни  на 

лицата, които са поискали да бъде блокиран достъпът до личните им 

данни  и  да  бъдат  заличени  от  списъците  за  подкрепа,  когато  се 

установи, че не са  подкрепяли съответната кандидатска листа или 

инициативен комитет. 

И в  папката  отгоре  над  pdf-файла,  е  подготвен  отговор  от 

колегата Нейкова до господин Ивайло Филипов, и се дава отговор на 

въпросите, които са зададени – какво следва да се извърши, за да се 

блокира достъпът до личните данни на лицата. Колегата Нейкова го 

е съгласувала и с Илия Горанов, който днес беше тук във връзка с 

излъчването на части на нашите видеоархиви от заседанията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 

няма.  
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Предложението се приема. 

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

ПВР-23-68  от  20  октомври  2016  г.  от  Комисията  за  защита  на 

личните данни. То е малко дълго, но ще резюмирам. 

Става дума за това, че във връзка с постоянно увеличаващия 

се  брой  жалби  и  факта,  че  кръгът  на  субектите,  срещу  които  са 

насочени жалбите, също нараства, КЗЛД счита за целесъобразно да 

им  предоставим  копие  от  пълните  списъци  на  избирателите, 

подкрепящи регистрацията на политическите субекти за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката,  както и в 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 

националния референдум, за да могат да извършват необходимите 

проверки  без  да  ни  изпращат  писма  и  да  изискват  части  от  тези 

списъци. 

Само ви информирам, че ние с писмо изх. № ПВР-23-56 от 18 

октомври  2016  г.  сме  изпратили  пълните  списъци  на  някои  от 

инициативните комитети,  така  че  сега  предложението на колегата 

Нейкова  е  да  изпратим  копие  на  останалата  част  от  списъците. 

Имаме 10-дневен срок, така че имаме време да организираме тази 

работа, вместо всеки ден да търсим някакви части от тези списъци и 

да ги копираме. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  да  бъдат  подготвени  тези 

списъци, да бъдат организирани от администрацията – от Красимира 

Манолова, и да бъдат изпратени на КЗЛД. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на това писмо. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Томов), против – 2 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

105



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

ПВР-12-5 от 20 октомври 2016 г. То е искане за право на отговор от 

Ангел Иванов Гаджев до БТВ Медиа Груп, с копие до Централната 

избирателна комисия и Съвета за електронни медии. В този смисъл 

ви го докладвам за сведение. 

Това са докладите на колегата Нейкова. 

Сега, ако позволите, накратко и моите доклади. 

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-20-417 от 20 октомври 2016 

г., изпратена ни от вестник „Дунавска зора“ тарифата за рекламни 

обяви  и  публикации,  актуални  за  2016  г.  За  сведение  и  към 

работната група, въпреки че срокът е изтекъл. Те ще преценят дали 

трябва да се изпрати писмо с отговор. Сега за сведение. 

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ПВР-00-160  от  20 

октомври 2016 г. То е от Националната здравноосигурителна каса, с 

което ни изпращат адресите на регионалните здравноосигурителни 

каси  във  връзка  с  разяснителната  кампания.  За  сведение,  защото 

знаете, че ние вече изпратихме на „Български пощи“ адресите, за да 

бъдат доставени материалите. 

Същото писмо е дошло и втори път с вх. № ПВР-00-159 от 20 

октомври 2016 г. Също е  от НЗОК, със същите данни. За сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-02-19 от 20 октомври 

2016  г.  То  е  от  заместник-директора  на  Главна  дирекция 

„Национална  полиция“.  С  него  също  ни  изпращат  адресите  на 

областните дирекции на МВР в страната във връзка с предоставяне 

на материалите за разяснителната кампания. Също за сведение ви го 

докладвам. 

И ви докладвам писмо с вх. № НР-23-13 от 21 октомври 2016 

г. То е от Гражданско сдружение „Форум“: За първи път в историята 
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на  демократична  България  предстои  провеждането  на  национален 

референдум. Членовете на Гражданско сдружение „Форум“ оценяват 

усилията  на  ЦИК  за  информиране  на  гражданите  относно 

предстоящия референдум чрез аудио- и видеоклипове и брифинги с 

медиите, но за насърчаване участието на гражданите апелират ЦИК 

да включи в указанията и обучителните материали за СИК изискване 

те да предоставят на гражданите бюлетина за референдума, заедно с 

тези за изборите за президент. 

Аз  мисля,  че  с  вчера  приетите  методически  указания  ние 

указахме на секционните избирателни комисии какво да правят и ви 

го предлагам за сведение. 

Това е моят доклад. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-11-15 

от  21  октомври  2016  г.  –  списък  на  предложенията  на  Коалиция 

„БСП  Лява  България“  за  секциите  извън  страната.  Има  и 

придружително  писмо:  Моля  да  имате  предвид,  че  поради 

непредвидени  обстоятелства,  заявеният  председател  за  секция 

Лондон – Тотнъм, няма да вземе участие. Също така добавям двама 

членове на СИК за гр. Лимасол – Кипър. 

Списъкът ще бъде предаден на сътрудниците за обобщаване. 

Следващото писмо е с вх. № ПВР-11-14 от 21.10.2016 г. Това 

е също списък с предложения за членове на секционни избирателни 

комисии извън страната от партия „АБВ“. По същия начин ще бъде 

процедирано. 

С  вх.  №  ЧМИ-11-2  от  21.10.2016  г.  Коалиция  „БСП  Лява 

България“ ни е изпратила допълнителен списък за назначаване на 

членове  на  секционни  избирателни  комисии  в  район  „Младост  – 

Столична община.
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С вх. № ЧМИ-11-3 от днес – предложение за членове на СИК 

в частичните избори за район „Младост“, е изпратила и политическа 

партия „АБВ“.

С вх. № МИ-14-202 от 21.10.2016 г. е постъпил оригиналът на 

искането на  кмета  на  община Угърчин за  отваряне  на запечатано 

помещение. Докладвам ви го само за сведение. Има наше решение, с 

което сме разрешили отварянето. То е Решение № 3814 от 19.10.2016 

г. 

С  вх.  №  ЧМИ-06-74  от  21.10.2016  г.  община  Криводол, 

област  Враца  ни  е  изпратила  писмо  с  протокол  за  отваряне  на 

помещението, което ние сме разрешили, както и протокол и заповед 

на кмета за определяне на лицата от общинската администрация – 

комисията, която е участвала при отварянето. 

Това са моите доклади. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  по  молба  на 

колегата  Баханов  докладвам  питане,  което  е  получено  по 

електронната поща на Централната  избирателна комисия,  с вх.  № 

ПВР-22-401  от  13  октомври  2016  г.  Въпросът  е  от  Антония 

Василева. Тя посочва, че наскоро се е омъжила и към бащината си 

фамилия е добавила и фамилията на съпруга си. Подала е заявление 

за смяна на личната си карта с добавената фамилия, като датата за 

получаване на  новия документ за самоличност е 4 ноември 2016 г. 

Нейните  въпроси  са  два:  първо,  с  кое  име  ще фигурира  в 

избирателния списък, и евентуално, ако вземе  бележка  от Шесто 

РПУ, тъй като документът й за самоличност е в процес на издаване, 

ще може ли да упражни правото си на глас в изборния ден. 

Във връзка с това съм подготвил отговор в моята папка за 

днешното заседание, като отговарям, че името с което ще фигурира 

в избирателния списък и в коя секция ще гласува в предстоящите 

избори, може да провери през интернет на съответния адрес на ГД 
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„ГРАО“. И в случай че личната й карта е в процес на издаване, т.е. 

ако на 4 ноември тя не си е получила новата  лична карта, може да 

гласува след представяне на удостоверение, издадено от органите на 

МВР. Предлагам така да отговорим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на отговора. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  аз  бих  предложила  да  вземем  едно 

протоколно  решение,  с  което  отговорите  на  граждани  да  бъдат 

подготвяни  от  юрисконсултите,  да  бъдат  разглеждани  от  двама 

членове на Централната избирателна комисия и поднасяни за подпис 

и  изпращане.  Ако  не  възразявате,  предлагам  да  гласуваме  такова 

решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  4 

(Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Метин  

Сюлейман).  

Предложението се приема. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте, включително и проекта за 

жалбата, за да не се събираме допълнително утре.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви всъщност не 

жалба,  а  искане  за  право  на  отговор,  което  е  адресирано  до 

изпълнителния  директор  на  „БТВ  Медиа  Груп“  и  е  с  копие  до 
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Съвета за електронни медии и с копие до Централната избирателна 

комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Кажете  от 

кого е, защото някои ги пращат по няколко пъти. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Иска се  право на  отговор  от  Нина 

Захариева  Гергова  –  учредител  в  новосформирания  Граждански 

алианс. Докладвам ви за сведение, тъй като е с копие до нас. 

Докладвам ви за сведение изпратена ни по майл с вх. № ПВР-

07-10 от 20.10.2016 г. заповед на кмета на Столична община, с която 

е наредила да бъде осигурен специализиран транспорт за Столична 

община  на  избирателите  с  увредено  зрение  и  затруднение  в 

придвижването на 6 ноември 2016  г. 

Докладвам я за сведение. 

Докладвам ви също така за сведение писмо с вх. № ЧМИ-00-

28 от 20.10.2016 г., с което изпълнителният директор на Печатницата 

на  БНБ,  с  копие  до  нас  и  до  Столична  община  уведомява,  че 

Печатницата  на  БНБ  е  в  невъзможност  да  сключи  договор  за 

отпечатване на протоколите на СИК и на ОИК за частичния избор и 

Столичната община следва да се обърне към друга печатница. 

За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин 

Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз имам да  ви докладвам само едно 

писмо,  постъпило  по  електронната  поща  с  вх.  №  НР-23-11  от 

19.10.2016 г. от Даниела Божинова, която пита: 

Здравейте!  Къде  може  да  бъде  намерен  информационният 

лист  за  референдума,  предвиден  в  Закона  за  прякото  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление. 

Публикуван  ли  е  на  вашия  уебсайт?  А  списъкът  на  списъкът  на 

регистрираните комитети и партии за референдума? Поздрави. 
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Отговорил съм й накратко, че съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона 

за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление  Министерският  съвет  на  Република  България 

организира  издаването  на  информационен  лист.  За  повече 

информация да  се  обърне към администрацията  на  Министерския 

съвет. 

По втория въпрос за  списъка с  регистрираните  комитети и 

партии за референдума я информирам, че той може да бъде намерен 

на  страницата  на  ЦИК  в  рубриката  „Национален  референдум  – 

регистри  и  публичен  електронен  регистър  на  инициативните 

комитети, партии и т.н.“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря 

ви, колега Арнаудов. 

Колеги,  режим  на  гласуване  на  отговора  на  колегата 

Арнаудов. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15…

Колеги, прегласуваме.  

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Уважаеми  колеги,  две  писма  за 

сведение. 

Едното  е  с  вх.  №  ЦИК-00-648  от  18  октомври  2016  г.  от 

Института  за  регионални  и  международни  изследвания,  който 

изпраща покана на Централната избирателна комисия за участие в 

кръгла маса и дискусия на тема: „Контролираният вот като заплаха 

за човешката сигурност в България“. Кръглата маса ще се проведе в 
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конферентната  зала  на  Сентръл  Парк  Хотел  в  сряда,  2  ноември 

2016 г., от 11,00 ч. Регистрацията е от 10,30 ч. Писмото е подписано 

от доц. Огнян Минчев. Изпратена е програма, както и встъпителен 

доклад  със  същото  заглавие.  Качени  са  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали на 18 октомври. 

Докладвам за сведение, колеги, и да се запознаете. Мисля, че 

е по-добре първо цялата комисия да се запознае. Има време и който 

проявява  интерес,  евентуално  при  друго  обсъждане  можем  да 

решим. Поканата е изпратена и на английски и на български. Самият 

доклад е на Стойчо Стойчев. В момента го докладвам за сведение, 

тъй като има близо две седмици дотогава. 

Другото писмо е от община Ботевград. То е с вх. № МИ-06-

902 също от 18.10.2016 г., с което приложено община Ботевград ни 

изпраща  протокола  на  длъжностни  лица  от  общинската 

администрация – Ботевград, и представители на ОИК – Ботевград, 

които  са  подписали  протокол  за  разпечатване  на  помещението  с 

изборни  книжа  от  изборите,  проведени  на  25  октомври  2015   г., 

поради  искане  на  разследващите  органи  по  чл.  52  от  НПК. 

Приложени са всички документи. 

Докладвам го за сведение и ще го предам в деловодството за 

придвижване. 

Имах  и  едно  телефонно  обаждане  днес,  с  което  искам  да 

запозная комисията, защото казусът ми се видя интересен. 

Гражданин се обади, за да се оплаче от това, че в общината не 

са  дали  съгласие  да  си  извади  удостоверение  за  гласуване  по 

настоящ  адрес  с  аргумента,  че  в  чл.  36  не  се  предвижда  тази 

възможност за гражданите в едно населено място. Той обаче живее в 

различен район и поставя въпроса: Добре, ако бяха парламентарни 

избори, тогава трябва ли да гласувам, след като живея на настоящия 

си адрес, за народни представители от друг район на София?
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Това на мен ми направи впечатление и може би е добре в по-

спокойно време – за тези избори няма значение, защото те са в един 

избирателен  район,  Централната  избирателна  комисия  да  обсъди 

дали в градовете с районно деление това ограничение по чл. 36 би 

следвало да е валидно. (Реплики.)

Кажете ми отговора, за да го знам. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  едно  населено  място  няма 

разлика  относно  постоянния  и  настоящия  адрес,  независимо  от 

района. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  поставих  този  въпрос  още  на 

местните избори. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  01-45  от  днешна  дата  от 

канцеларията на президента са ни изпратени преписи от Указ № 329 

и Указ № 330 от 18 октомври 2016 г. на президента на републиката, 

с което той е постановил насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство  Вълчин,  община  Сунгурларе,  област  Бургас,  на  11 

декември  2016  г.;  както  и  за  кмет  на  кметство  Врабево,  община 

Троян, област Ловеч, за 11 декември 2016 г. 

Също така  ви моля,  в  днешна дата  съм качила  две  кратки 

писма в папка с моите инициали – две кратки предложения. Моля да 

ги погледнете и да ги гласуваме, ако нямате възражения. 

ОБАЖДАТ СЕ: Едното го гласувахме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да. Другото 

ви моля да погледнете. (Реплики, обсъждане извън микрофона.)

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  да  отложим  това  за 

понеделник. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Сега сме изморени и изнервени. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  за 

понеделник ще го внеса. 

Уважаеми колеги, има ли доклади по т. 14 – разни? – Няма. 
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Насрочвам  следващото  заседание  на  Централната 

избирателна комисия за 24 октомври 2016 г., понеделник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 21,30 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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