
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 425

На 25 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

1. Доклади по медийни пакети.

                          Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова,

                                               Бойчо Арнаудов, Мартин Райков

2. Регистрация на наблюдатели в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум.

                         Докладва: Таня Цанева

2а. Промени в РИК - Хасково.

                          Докладва: Иванка Грозева

2б.  Доклад  относно  организация  на  гласуването  извън 

страната.

                          Докладва: Йорданка Ганчева

2в. Доклад относно заседание на Обществения съвет.

                                      Докладват: Цветозар Томов

2г. Доклад относно машинното гласуване.

                           Докладва: Ерхан Чаушев

МЕСТНИ ИЗБОРИ

3. Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частичните местни избори на 11 декември 2016 г..



                          Докладва: Бойчо Арнаудов  

ДРУГИ

4.  Доклади по дела, жалби и сигнали. 

                           Докладват: Владимир Пенев, Иванка Грозева,

                                                Румен Цачев

5. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

                           Докладва: Катя Иванова

6.  Доклади по писма.                                              

                       Докладват: Севинч Солакова, Камелия Нейкова,

                                             Росица Матева, Мария Бойкинова,

                                             Цветозар Томов, Ивайло Ивков,  

                                             Георги Баханов, Иванка Грозева  

                                          Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман

                           

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

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

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,   Румен  Цачев,  Таня 

Цанева и Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА: Eмануил Христов и Румяна Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  11,55  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия, 

имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният ред е пред вас. Имате ли предложения за неговото 

изменение или допълнение?

Първи беше господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля да 

бъда включен в точка първа „Доклади по медийни пакети”

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах.  Втора  беше 

госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в шеста  точка 

„Доклади по писма” и имам писмо за предсрочно прекратяване на 

пълномощията на председателя на РИК – Хасково.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нова точка 2а „Промени в 

РИК – Хасково”. Записвам госпожа Грозева като докладчик.

Следващ заявил се беше господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме запишете в точка първа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Райков  е 

включен в точка първа.

Следващ заявил се беше господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в точка шеста.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви.

Колеги, от името на госпожа Ганчева предлагам нова точка 

2б  в  дневния  ред,  а  именно  доклад  относно  организацията  за 

гласуването извън страната.

И от  името на господин Томов предлагам нова точка  2в  в 

дневния ред,  а  именно доклад относно заседание на Обществения 

съвет.

Тези предложения ми бяха направени след публикуването на 

дневния  ред  във  вътрешната  мрежа и  на  страницата  на  ЦИК,  но 

непосредствено преди заседанието.

Колеги, имате ли други предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

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

Цанева), против – няма.
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Дневният ред се прие.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  госпожа  Сидерова  и  господин 

Христов  отсъстват  по  обективни  причини,  госпожа  Солакова  ме 

информира,  че  ще  закъснее,  госпожа  Матева,  госпожа  Нейкова, 

госпожа  Ганчева  и  господин  Томов  в  момента  правят  някакви 

промени в обучителния материал, който беше заснет вчера, т.е. те 

отсъстват  по  обективни  причини.  Другите  колеги  не  са  ме 

уведомили  за  причината  да  не  присъстват  на  откриването  на 

заседанието.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

ми  позволете  и  да  ви  направя  един  кратък  доклад,  а  именно:  в 

„Държавен вестник”, брой 84 от 25 октомври 2016 г. са обнародвани 

указни на президента,  както следва:  Указ № 324 за насрочване на 

частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Долна  кула,  община 

Крумовград, област Кърджали, на 11 декември 2016 г.; Указ № 328 

за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лом Черковна, 

община Бяла, област Русе, на 19 февруари 2017 г.; Указ № 329 за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община 

Сунгурларе, област Бургас, на 11 декември 2016 г. и Указ № 330 за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Врабево, община 

Троян, област Ловеч, на 11 декември 2016 г. 

Колеги, докладът ми е за сведение.

Преминаваме към точка първа  от дневния ред:

Доклади по медийни пакети.

Първи докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги, аз 

ще ви докладвам получените заявки. Първо ще докладвам две заявки 

отделно. Заявка с вх. № НР-20-303 от 24.10.2016 г. и заявка с вх. № 

НР-20-304  от  24.10.2016  г.  Двете  заявки  са  от  ПП  „Българско 

национално обединение” – едната е с „Евроком Царевец”, другата е 

с „Евроком”. Докладвам ви ги отделно, тъй като медийният пакет е 

вече изчерпан на този субект, затова отговорът ми ще бъде, че нямат 

средства.
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Докладвам  ви  заявка  с  НР-20-466  от  21.10.2016  г.  на 

инициативен комитет Николай Михайлов и телевизия България 24, 

„Вижън лак”. Има докладвани тарифи към нас.

Докладвам ви заявка с ПВР-20-331 от 15.10.2016 г. Макар и 

тази заявка да е от 15 октомври, но или не сме я докладвали, или не 

сме изпратили отговор,  тъй като се  обадиха  от  медията  и  от  ПП 

„Христиан-социален  съюз”.  Заявката  е  на  стойност  3000  лв.  с 

Евроком. 

Заявка с вх. № ПВР-20-468 с БТВ и Христиан-социален съюз. 

Заявката е на стойност 9968.40 лв.

Заявка с вх. № ПВР-20-469 от 21.10.2016 г. на стойност 2500 

лв.  –  инициативен  комитет,  представляван  от  Огнян  Цветков  и 

Инвестор БГ, това е телевизия България он еър.

Заявка с  вх.  № ПВР-20-484 от  24.10.2016 г.  -  инициативен 

комитет, представляван от Виторио Миланов с БНР.

Заявка с вх.  № ПВР-20-485 от 24.10.2016 г.  – инициативен 

комитет  за  издигане  на  независим  президент  Пламен  Панайотов 

Пасков и Светозар Съев с вестник „Галерия”.

Заявка с вх. № ПВР-20-487 от 24.10.2016 г. на стойност 5400 

лв.  –  инициативен  комитет  за  Бисер  Миланов  и  „КИС”  ООД, 

телевизионна програма „КИС 13”.

Заявка с вх.  № ПВР-20-488 от 24.10.2016 г.  – инициативен 

комитет за издигане на президент Йорданка Колева и вицепрезидент 

Веселин Христов с БТА на стойност 14 976 лв.

Заявка с вх. № ПВР-20-489 от 24.10.2016 г.  с „КРОС” АД, 

вестник  „Галерия”  и  инициативен  комитет  за  Йорданка  Колева  и 

Веселин Христов. Заявката е на стойност 14 976 лв., но отговорът ще 

бъде, че има остатък в медийния пакет 5052.40 лв.

Заявка с вх. № ПВР-20-490 от 24.10.2016 г. от инициативен 

комитет, представляван от Валентин Николов, с телевизия Евроком. 

Заявката е на стойност 23 908.29 лв., но отговорът ще бъде, че има 

остатък в медийния пакет от 23 205.70 лв.
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Заявка с вх. № ПВР-20-289 от 24.10.2016 г. от инициативен 

комитет, представляван от Румен Маринов, и Евро медия, вестник 

„Земя”.

Заявка с вх. № ПВР-20-299 от 24.10.2016 г. на стойност 2000 

лв. от Единна народна партия и Медия пул.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-302  от  24.10.2016  г.  от  Единна 

народна партия и вестникарска група „България”, вестник „24 часа”.

Заявка  с  вх.  №  НР-20-270  от  инициативен  комитет  на 

Светозар Съев и Инвестор БГ, телевизия Он еър, на стойност 3000 

лв.

Заявка  с  вх.  № НР-20-276 с  телевизия  БТВ и инициативен 

комитет, представляван от Петър Кичашки, на стойност 10 675 лв.

Заявка  с  вх.  № НР-20-290 от  24.10.2016 г.  от  инициативен 

комитет, представляван от Ангел Гачев и Евроком.

Заявка  с  вх.  № НР-20-288 от  24.10.2016 г.  от  инициативен 

комитет,  представляван  от  Светлана  Стоянова,  и  Евро  медия, 

вестник „Земя”. 

Заявка  с  вх.  № НР-20-301 от  24.10.2016 г.  от  инициативен 

комитет, представляван от Ангел Гачев, и вестник „19 минути” на 

стойност 5000 лв.

Заявка  с  вх.  № НР-20-306 от  24.10.2016 г.  от  инициативен 

комитет,  представляван  от  Надка  Гоцева  и  вестникарска  група 

„България”, вестник „24 часа”, на стойност 2000 лв.

Заявка  с  вх.  № НР-20-309 от  24.10.2016 г.  от  инициативен 

комитет Светослав Николов и „Крос” АД, т.е. вестник „Галерия”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Цанева. Колеги, имате ли предложения? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  даването  на  информация  по  тези 

заявки ан блок. Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Цанева), против – няма.
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Предложението се приема.

Имам  молба  с  оглед  и  Вашия  доклад,  госпожо  Цанева, 

виждам,  че  във  вътрешната  мрежа  в  папка  „Медийни  пакети”  са 

публикувани две справки – справка медийни пакети по отношение на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  справка 

медийни пакети по отношение на националния референдум. В двете 

подрубрики на тези справки има сума, която се полага, сума, която е 

заявена по одобрени заявки и сума, която е по одобрени договори 

към настоящия момент. Молбата ми е тези две справки да минат на 

проверка  през  счетоводството,  да  се  положи  подпис  на  изготвил 

справката, проверил справката, за да може Централната избирателна 

комисия да бъде убедена,  че това е справката и на база на нея да 

направи  предложение  до  министъра  на  финансите  за  корекция  в 

план-сметката, която с оглед цифрите, които виждам тук, вече ми се 

струва належаща.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Вече е предадена в счетоводството.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Към  вчерашна  дата, 

защото нямаме възможност постоянно да актуализираме.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви договор с 

вх.  № НР-20-219  от  20.10.2016  г.  Мисля,  че  само този  договор  е 

качен  в  заседание  от  днешна  дата  „Медийни  пакети”.  Същият 

договор е между ПП „Движение за радикална промяна българската 

пролет”  и  „Евроком  национална  кабелна  телевизия”  ООД  и  е  на 

стойност 18 268.20 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, докато 

се  запознавате  с  договора,  аз  се  обръщам  към  звеното.  Виждате 

въпросителната, която съм поставила. Очевидно след като договорът 

е сключен на 21 октомври няма как да е заведен при нас с дата 20 

октомври.  Молбата  ми  е  този  недостатък  да  се  отрази  в 

деловодството,  да  се  изправи  и  да  се  подпише  лицето  от 

деловодството,  което  е  направило  грешката,  защото  датата  има 

значение. Тук става дума за техническа грешка. Просто тя трябва да 

се отстрани и лицето, което я отстрани, да се подпише.
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Колеги, запознахте ли се? 

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Владимир Пенев, Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 3 

(Бойчо Арнаудов, Георги Баханов и Мария Мусорлиева).

Одобри се този договор.

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

20-255  от  21.10.2016  г.,  сключен  между  инициативен  комитет, 

представляван от Станислав Косаков и БГ „САТ” АД. Става дума за 

телевизионен канал ТV+. Стойността на договора е 18 084 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Няма.

Режим на гласуване, колеги.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Таня Цанева), против – 2 (Георги Баханов и Мария Мусорлиева).

И този договор е одобрен.

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

20-260 от 21 октомври между ПП „Съюз за Пловдив” и „САТ ТV” 

ООД,  Пловдивска  телевизия  „Тракия”.  Стойността  на  договора  е 

19 799 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се?

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1 

(Георги Баханов).

Договорът е одобрен.

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам ви договор с вх. № НР-20-265 

от 24.10.2016 г. между Единна народна партия и „Ведра БГН” АД. 

Стойността на договора е 720 лв.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, време 

за запознаване. Запознахте ли се? Не виждам коментари.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 5 (Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков  и  Метин 

Сюлейман).

Колеги, не се одобри този договор.

Заповядайте за отрицателен вот.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  гласувах  „против”,  тъй  като 

медийната  услуга  се предлага  от  интернет сайт,  такава  е  медията, 

което не е възможно според нашето решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

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

20-310  от  24.10.2016  г.  между  ПП  „Българско  национално 

обединение” и  Евроком на стойност 10 009.20 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване. Запознахте ли се? Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

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

Таня Цанева), против – 3 (Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева).

Договорът е одобрен.

Продължете, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам договор с вх. № НР-20-

311 от 24.10.2016 г. между инициативен комитет, представляван от 

Надка Гоцева, и „БА” ООД, вестник „19 минути” на стойност 7200 

лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 2 (Георги Баханов,  

Мария Бойкинова).

Този договор също е приет.

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

20-312 от 24.10.2016 г. между  „ВОКС БГ” ЕООД и ПП „Балканска 

демократична лига” на стойност 14 950 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, успяхте ли да се 

запознаете? Въпроси? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 5 (Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков  и  Метин 

Сюлейман).

Не се одобрява този договор.

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам договор с вх. № НР-20-313 от 

24.10.2016 г. между инициативен комитет за национален референдум 

2016,  представляван  от  Петър  Кичашки  и  „Владимир  Савов”  ЕТ, 

вестник „Ние” на стойност 660 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да се запознаете. Готови ли сте, колеги?

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

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

Таня Цанева), против – 3 (Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева).

Този договор е одобрен.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Арнаудов. 

Заповядайте.
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги, ще ви помоля да влезете в папката заседания от 21-

и „Медийни пакети”. Докладвам ви договор с вх.  № НР-20-258 от 

21.10.2016  г.  между  инициативен  комитет,  представляван  от 

Станислав Косаков и „БГ САТ” АД, програма ТV +. Стойността на 

договора е 9360 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предполагам, че в 

момента се запознавате.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 2 (Георги Баханов,  

Мария Бойкинова).

 Договорът е одобрен.

БОЙЧО АРНАУДОВ: На същото място договор с вх. № НР-

20-259  от  21.10.2016  г.  Отново  става  въпрос  за  „БГ  САТ”  АД  и 

телевизионния  канал  F+,  но  този  път  е  от  инициативен  комитет, 

представляван от Димитър Митов. Договорът е на стойност 12 672 

лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, време 

за запознаване. Колеги, запознахте ли се?

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

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

Таня Цанева), против – 3 (Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева).

Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Сега  ще  ви  помоля  да  влезете  в 

заседанието  от  24-и  „Медийни  пакети”.  С  вх.  №  НР-20-283  от 

24.10.2016  г.  между  ПП  „Движение  за  радикална  промяна 

българската пролет” и „Черноморски фар” ЕАД на стойност 1000 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се?
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Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1 (Георги Баханов).

Договорът е одобрен.

Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Договор  с  вх.  №  НР-20-308  от 

24.10.2016  г.  между  Дарик  радио  и  Единна  народна  партия. 

Договорът е на стойност 996 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Няма.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1  (Мария 

Мусорлиева).

Договорът е одобрен.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следва договор с вх. № НР-20-314 от 

24.10.2016 г. между ПП „Движение 21” и ПП „НДСВ” и „Медия пул” 

ООД на стойност 6000 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване. 

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за –  8  (Бойчо  Арнаудов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  

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

4  (Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Мария Мусорлиева и Мартин  

Райков).

Договорът е одобрен.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Сега в днешното заседание „Медийни 

пакети”. Договор с вх. № НР-20-317 от 24.10.2016 г. между коалиция 

Обединени земеделци-РДП и БСДП и Евроком на стойност 18 451.80 

лв.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознайте се.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

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

Таня Цанева), против – 3  (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Мария  

Мусорлиева).

Договорът е одобрен.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващият договор е с вх. № НР-20-

318  от  24.10.2016  г.  между  „Инвестор.БГ”АД  и  инициативен 

комитет, представляван от Светозар Съев. Договорът е на стойност 

2999.63 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  видяхте  ли 

договора? Коментари? Няма.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

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

Цанева), против – няма.

Договорът е одобрен.

Благодаря, господин Арнаудов.

Следващият докладчик е господин Райков, заповядайте.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  в  папка  от  24-и  „Медийни 

пакети” с вх. № ПВР-20-474 от 24.10.2016 г. от инициативен комитет 

за  президент  и  вицепрезидент  Радев  –  Йотова,  представляван  от 

Стефан  Ламбов  Данаилов,  и  Българска  национална  телевизия. 

Договорът е в размер на 39 948 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се? 

Готови ли сте? Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 
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Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня  

Цанева), против – няма.

Договорът е одобрен.

МАРТИН РАЙКОВ: С вх. № ПВР-20-473 договор за медийна 

услуга  излъчване  на  платена  форма  на  предизборна  кампания  за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г. от инициативен комитет за независим кандидат за президент 

Пламен Панайотов Пасков и независим кандидат за вицепрезидент 

Светозар Стоянов Съев и БНТ. Стойността на договора е 3312 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се?

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Цанева), против – няма.

Договорът е одобрен.

Продължете със следващ договор, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  С  вх.  №  ПВР-20-493  от  24.10.2016  г. 

договор  за  медийна  услуга  излъчване  на  платена  форма  на 

предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката  от  коалиция  от  ПП „Движение  21”  и  ПП „НДСВ”  и 

БНТ. Стойността на договора е  18 672 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се?

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Цанева), против – няма.

Договорът е одобрен.

Продължете, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  С  вх.  №  ПВР-20-475  от  24.10.2016  г. 

договор  за  медийна  услуга  излъчване  на  платени  форми  на 
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предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката  между  ПП  „Християн  социален  съюз”  и  БНТ. 

Стойността на договора е 15 012 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

надявам се се запознахте?

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Цанева), против – няма.

Договорът е одобрен.

МАРТИН  РАЙКОВ:  С  вх.  №  НР-20-307  от  24.10.2016  г. 

договор  за  предоставяне  време  за  информационно-разяснителната 

кампания на националния референдум между коалиция Обединени 

земеделци – РДП – БСДП и Дарик радио. Стойността на договора е 

6000 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се?

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Договорът е одобрен.

МАРТИН  РАЙКОВ:  С  вх.  №  ПВР-20-492  от  24.10.2016  г. 

между „Инвестор БГ” АД и ПП „Българска демократична общност”. 

Договорът е за 2415.60 лв.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Време за запознаване.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1 (Георги Баханов).

Договорът е одобрен.
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МАРТИН  РАЙКОВ:  С  вх.  №  ПВР-20-494  от  24.10.2016  г. 

договор за предоставяне време за предизборна кампания за изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката между Дарик радио и 

инициативен  комитет  за  издигане  на  Пламен  Панайотов  Пасков, 

кандидат за президент. Стойността на договора е 3000 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване.  Колеги,  имате  ли  коментари,  въпроси,  становища? 

Уточняват се страните и се преглежда договора от членове на ЦИК.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  

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

против – 3 (Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков).

Договорът е одобрен.

МАРТИН  РАЙКОВ:  С  вх.  №  ПВР-20-460  от  21.10.2016  г. 

договор  между  инициативен  комитет,  представляван  от  Валентин 

Асенов Николов и Евроком. Стойността на договора е 16 794.30 лв. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване. Имате ли въпроси, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за –  10  (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

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

Таня Цанева), против – 3 (Бойчо Арнаудов, Георги Баханов и Ивайло  

Ивков).

Договорът е одобрен.

С това точки първа и втора от дневния ред са изчерпани.

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:

Регистрация на  наблюдатели в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум.

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам ви проект на решение във връзка 

с постъпило писмо от Министерството на външните работи с  вх. № 

ПВР-04-01-178  от  2.10.2016  г.  с  искане  за  регистриране  като 
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международни  наблюдатели  представители  от  Централната 

избирателна комисия на Република Косово за участие в изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката и  в  националния 

референдум на 6 ноември 2016 г. 

Предлагам ви да регистрираме 7 лица, както са ни подадени 

от Централната избирателна комисия на Косово като международни 

наблюдатели,  на  регистрираните  наблюдатели  да  бъдат  издадени 

удостоверения и да бъдат вписани в публичния регистър.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари по така предложения проект на решение? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 3850-ПВР/НР.

Продължаваме с точка 2а  от дневния ред:

Промени в РИК – Хасково.

Госпожо Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР-

15-155  от  24.10.2016  г.  получена  по  електронната  поща  на 

Централната избирателна комисия молба от Пламен Стефанов Лечев, 

председател на РИК – Хасково, който иска на основание чл. 51, ал. 2, 

т.  1  от  Изборния  кодекс  да  приемем  неговата  оставка  като 

председател на РИК поради неотложни негови ангажименти.

Аз съм се свързала с колегата, който е и председател на ОИК, 

който ме увери, че с куриер изпращат оригиналната молба, а също 

така ме уведоми и че ще има предложение от политическа партия 

ГЕРБ за назначаване на нов председател,  така че ви предлагам да 

изчакаме документите и тогава да ви докладвам решение за промяна 

в състава на РИК – Хасково.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова, за Вашия детайлен доклад. 

Продължаваме с точка трета  от дневния ред:
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Проект на решение относно приемане на хронограма за 

частичните избори.

Колеги, предлагам ви процедурата както досега – страница по 

страница.

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  качил  съм 

хронограмата отново и съм попълнил решенията,  които се отнасят 

към определени точки. Моля да се запознаете. Промените от вчера са 

с червено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  разглеждаме  в 

момента проект на хронограма. Искам да ви кажа, че всъщност т 31 

октомври  ние  започваме  подготовката  за  следващите  частични 

избори, така че нека да се концентрираме върху тази хронограма. По 

страница  първа  имате  ли  коментари?  Не  виждам,  колеги, 

преминаваме към страница втора.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  се  върнем 

отново  към  начина,  по  който  приемахме  досега  хронограми  за 

частични избори и да го спазим по същия начин като не включваме 

решенията  в  хронограмата,  а  да  приемем  утре  едно  решение  за 

приложимите решения.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Този  път  трябва  да 

подложим предложението Ви на гласуване, за да няма други мнения 

утре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  влизайки  чух 

предложението  и само ще помоля, ако то се приеме, да отидем на 

вчерашна дата и да прегледаме вчерашната хронограма.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Матева,  Вие 

направихте предложение, нали?

Уважаеми колеги,  подлагам на гласуване предложението на 

госпожа Матева, т.е. да отпаднат решенията от хронограмата и след 

това да приемем решение с приложимите решения.
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Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  9  (Владимир  Пенев,  

Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  Севинч  

Солакова), против – 5  (Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов,  Ивилина  

Алексиева, Мартин Райков и Румен Цачев).

Предложението не се приема.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Тъй като това  предложение не  можа да 

събере необходимото мнозинство, аз правя ново предложение там, 

където са изписани решенията, да отидат в графа „Срок до дата”. Да 

си остане срокът,  но отдолу да пише взето и приложимо решение 

номер еди-кой си.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на  гласуване 

предложението Ви. Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, Иванка 

Грозева,  Ивайло Ивков,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова), против –  7  (Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева и Росица Матева).

И това предложение не се приема.

Колеги,  правя  предложение  да  приемем така  хронограмата, 

както ни е представена.

Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моето поредно предложение е да 

съставим четвърта колона „Приложимо решение” и след „Срок и до 

дата” да бъде тази колона и там да бъдат изписани решенията. Добре, 

колеги,  коригирам  си  предложението,  приложимите  решения  да 

бъдат  изписани  под  основанията  от  Изборния  кодекс.  След 

последното  правно  основание  да  бъде  записано  „Приложимо 

решение № .”

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  нека  да  се 

обединим около това предложение.

Режим на гласуване на предложението на колегата Матева.
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Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  11  (Владимир  Пенев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 3 (Ивайло Ивков,  

Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман).

Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  въпреки че  съм 

тук,  моля  госпожа  Мусорлиева  да  води,  тъй  като  разпределям 

преписките. Да, започнахме процедура страница по страница.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  госпожа 

председателката  е  права,  че  сме  на  втора  страница.  Имате  ли 

предложения  по  втора  страница?  Моля  да  ми  дадете  знак  като  я 

прегледате цялата.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  т.  77  пише:  „ЦИК  регистрира  нови, 

нерегистрирани наблюдатели за  участие в изборите  и ги  вписва в 

публичен регистър”. Също така може да има и нови организации, а 

не само нови наблюдатели, защото регистрацията е двуфазна. Тоест, 

предлагам да се допълни текстът и да стане така: „ЦИК регистрира 

нови организации и наблюдатели…”

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  други 

предложения? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване на цялата хронограма.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

2 (Ивайло Ивков, Росица Матева).

Хронограмата е приета.

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Гласувах  „против”,  защото  в  третата 

колонка, и това е принципен въпрос, който е за цялата хронограма, 

ние  даваме  срокове  за  действие,  включително  и  на  Централната 

избирателна комисия, включително и да вземем принципни решения, 
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което само по себе си определя, че не е взето такова или че няма да е 

приложимо  и  трябва  да  се  вземе.  И  ако  там  бяхме  написали 

решението, което ще е приложимо, макар това да е срокът, че вече е 

направено, щеше да бъде доста по-логично. Докато сега записано в 

основанията това решение става една безсмислица, а именно, че на 

база на това решение трябва да вземем решение, което е същото, в 

даден срок.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гласувах „против”, тъй като по 

принцип смятам, че би следвало да променяме нашите актове към 

по-добре, а в случая не променихме съдържанието на хронограмата 

към по-добро и по-лесен начин за разбиране на хронограмата от тези, 

които ще я прилагат. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, сега да 

гласуваме решение, с което приемаме тази хронограма.

Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  13  (Владимир  Пенев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Солакова), против – 1 (Ивайло Ивков).

Това е Решение № 3851-МИ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това изчерпахме 

тази точка от дневния ред. 

Колеги,  господин Томов го няма в залата.  Опитах се да го 

намеря, но го няма и в неговата стая, поради което аз ще докладвам 

от негово име, защото считам за важно, това е точка 2в от дневния 

ни ред, докладчикът по 2б също отсъства в момента:

Доклад относно заседание на Обществения съвет.

Колеги, във вътрешната мрежа в папката на господин Томов 

има вх. № ЦИК-00-651 от днешна дата. Моля да отворите този файл. 

С този входящ номер Общественият съвет към ЦИК ни информира, 

че  днес  в  15  часа  е  насрочил  свое  заседание.  Дневният  ред  е:  1. 

Защита на личните данни; 2. Информация от ЦИК за подготовката за 
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използване на  машини за  гласуване и  броене на бюлетини.  Аз не 

знам дали представител на ЦИК ще присъства на това заседание и 

дали този, който ще присъства, е запознат. И моята молба към вас е, 

ако  това  ще  се  обсъжда,  то  членовете  на  ЦИК,  които  са  най-

запознати  с  тази  материя  да  присъстват  на  заседанието  на 

Обществения  съвет.  3.  Информация  от  ЦИК  за  акредитирани 

международни мисии за наблюдение на изборите. Същата молба. 4. 

Други.

Второ, има приложено писмо към този имейл и с това писмо 

Общественият съвет настоява за публикуване на всички протоколи 

от  проверката  на  ГД  „ГРАО” на  подписките  за  президентските 

избори и информационна кампания за референдума 2016 г. Веднъж 

това е правено за предишни избори, казва Общественият съвет и има 

висок обществен интерес да се знае какво е установила ГД „ГРАО”. 

След което е изписано по точки какво съдържат протоколите на ГД 

„ГРАО”.

Колеги, аз ви го докладвам за сведение. Не съм подготвена с 

решение,  докладчикът  щеше  да  ви  предложи  решение  или  поне 

трябваше.

Откривам дискусията по този повод.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  предлагам  позицията,  която  ще  се 

изнесе  по този въпрос на Обществения  съвет  от  някои от нашите 

представители или така наречени контактни точки, да бъде, че този 

въпрос е  важен,  принципен и следва да се обсъди при анализа на 

изборите и след това да се вземе решение, в спокойна обстановка да 

се обсъди и тогава да се вземе решение дали ще бъдат качени, а не в 

този момент, когато Централната избирателна комисия наистина има 

много по-важни приоритети.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Колеги, имате ли други становища? Заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  по  повод  искането  на 

Обществения съвет аз мисля, че трябва да обърнем внимание на това, 
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вчера или онзи ден докладвах едно писмо на Комисията за защита на 

личните данни, с което в 10-дневен срок ни беше изискано заверено 

копие  от  всички  списъци  за  подкрепа  регистрацията  на  партии, 

коалиции  и  инициативни  комитети  във  връзка  с  образуване 

административно-наказателни  производства.  Считам,  че  искането 

трябва да се разгледа след като приключат съответните производства 

и смятам, че трябва да се каже на Обществения съвет да отложим 

разглеждането на този въпрос. Мисля, че не е подходящо в момента 

публикуването  на  такава  информация,  въобще  обсъждане  на  този 

въпрос с оглед образуваното производство.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И  госпожа 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Само да  допълня  двамата  колеги, 

към чието изказване се присъединявам,  че не се знае какво ще се 

приеме в парламента и може да се наложат извънредни действия на 

Централната избирателна комисия. Така че имаме важни приоритети, 

може и да имаме още.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

формирахме ли становище по този въпрос? Мисля, че формирахме. 

Становището, изразено от тримата колеги се допълва.

Затова го подлагам на гласуване ан блок.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  13  (Владимир  Пенев,  

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова), против – 1 (Мартин Райков).

Предложението е прието.

Колеги,  има  още  една  част  в  това  писмо.  Ние  току  що 

изразихме позиция по приложението, но аз ви припомних дневния 

ред.  Трябва  да  определим  лица  от  ЦИК,  които  да  изразят  тази 

позиция,  включително  и  да  бъдат  добре  подготвени  във  връзка  с 

информацията за използване на машините за гласуване и за броене 

на  бюлетини,  както  и  за  акредитирани  международни  мисии  за 

наблюдение на изборите.
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Колеги,  в  оперативен  порядък  обсъждаме,  че  нашите 

представители господин Томов и госпожа Цанева могат да изразят 

тази позиция на Централната избирателна комисия, включително и 

информация за  хода  на  подготовката  за  използване на  машини за 

гласуване  и  броене  на  бюлетините,  също  за  акредитираните 

международни мисии.

И свързан въпрос отново с участие и срещи. След 25 минути 

започва заседанието на Правната комисия. Колеги, аз поставих този 

въпрос  в  оперативен  порядък  два  пъти  –  преди  заседанието  и  по 

време на заседанието, моля сега за вашите становища.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако ми разрешите, бих искала само 

да отида кротичко да слушам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  на  този  етап 

госпожа Мусорлиева изрази желание. Още един човек, колеги? Моля 

всички да направят преценка дали желаят да участват или не. С оглед 

обаче  и  на  предстоящата  работа,  която  имаме  в  Централната 

избирателна  комисия,  колеги,  не  е  необходимо  да  започна  да  я 

разказвам точка по точка, защото един час няма да ни стигне, след 13 

дни има избори, колеги и референдум.

Давам почивка до 2,15 часа.

(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 13 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи докладчик в зала е господин Цачев. Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви жалба с вх. 

№  ПВР-22-481  от  24.10.2016  г.,  подадена  от  господин  Максим 

Дончев  във  връзка  с  назначаване  на  състава  на  секционна 

избирателна комисия в село Петокладенци, община Белене,  област 
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Плевен. Колеги, аз ще ви запозная със съдържанието, но мисля, че 

жалбата  трябва  да  се  изпрати  на  районната  избирателна  комисия, 

доколкото  тя  се  отнася  за  състава  на  секционната  избирателна 

комисия в село Петокладенци и предвид наведените в нея твърдения. 

А  твърденията  са  за  това,  че  са  посочени  като  имена  членове  на 

избирателната комисия, 4 лица, като за едното лице се твърди, че не 

е компетентно, за другите 2 лица, че са в роднинска връзка – майка и 

син,  налице е  пряка връзка.  И ако това е така,  наистина е налице 

несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 2 от Изборния кодекс. И за 

още 1  лице,  за  което се  твърди,  че  пак е  налице несъвместимост, 

доколкото тя е служител в кметството на селото.

Колеги, мисля, че няма нужда да се произнасяме с решение по 

конкретната жалба, по-скоро с едно писмо да приемем решение и с 

протоколно решение да изпратим на районната избирателна комисия 

относно  твърденията  за  наличие  на  родствена  връзка  между 

членовете  в  секционната  избирателна  комисия.  А  доколкото  за 

другите  две  лица,  че  едното  няма  необходимата  компетентност,  а 

другото,  че  е  служител  в  администрацията,  не  е  налице 

несъвместимост,  за  да  бъдат  членове  на  секционната  избирателна 

комисия. Това е моето становище. По същество това е един сигнал 

във връзка със състава на секционната избирателна комисия в село 

Петокладенци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  аз 

само бих предложила в допълнение да се препрати на съответната 

комисия,  но  с  копие  до  лицето,  което  е  подало  така  наречената 

жалба, която има характер на сигнал.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  предлагам  с 

протоколното  решение  в  писмото,  с  което  ще  препратим  на 

районната  избирателна  комисия  по  компетентност,  да  укажем  да 

извършат  проверка  за  наличието  на  несъвместимост  и  при 

установяване  на  такава  да  вземат  решение  за  предсрочно 

прекратяване  на  пълномощията  и  да  уведомят  Централната 
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избирателна  комисия  както  за  резултата  от  проверката,  така  и  за 

взетото решение, ако такова бъде взето.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване на този отговор с допълненията, 

направени в зала.

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

Бойчо  Арнаудов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

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

(Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Колеги,  нека да направим  частичен доклад по точка 2б и 

след това да продължим с точка четири.

Доклад  относно  организация  на  гласуването  извън 

страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви, че днес с вх. 

№ ПВР-00-183  от  25.10.2016  г.  представител  от  „Информационно 

обслужване” е предал на представител на  Централната избирателна 

комисия носител с пароли за ЦИК. Видно от протоколите, които са 

във вътрешната мрежа, са предадени от лицето, което е подписало, 

приети са вероятно от деловодството, няма подпис за приел. Моля 

тези пароли, тъй като бяха във връзка с писмо от ДАНС, което ви 

докладвах  вчера,  да  упълномощим  директора  на  дирекция 

„Администрация” да ги предаде на служител от ДАНС.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
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Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), против  –  2 

(Ивайло Ивков, Мартин Райков).

Предложението се приема.

Това е на този етап по тази точка.

Колеги, връщаме се към точка четвърта:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Друг докладчик в залата е госпожа Грозева по тази точка.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, вчера ви докладвах една жалба, тя е съвсем кратка, 

качена  е  в  моята  папка  от  вчерашна  дата  с  вх.  № ПВР-10-34  от 

24.10.2016 г. Много ви моля да я погледнете. Както мислих да ви я 

докладвам за сведение, колеги поискаха да се запознаят с нея, поради 

което отложихме разглеждането. Жалбата е много кратка, обжалва се 

Решение  №  49  от  23.10.2016  г.  на  РИК  –  София  област,  поради 

следните съображения: искането за създаване на подвижни секции в 

община Правец за изборите за президент и национален референдум 

не е входирано в РИК от кмета на община Правец, а от служител на 

общинската администрация. Поради тези причини моли същото да 

бъде отменено.

Запознах  се  с  решението,  да,  то  е  точно  за  определяне 

единната номерация и разпределянето на местата в ръководството на 

членовете  на  подвижната  секционна  избирателна  комисия  на 

територията на община Правец и с писмо с вх. № 132 от 21.10.2016 г. 

в РИК 26 е пристигнала Заповед № 3708 от 21.10.2016г. на кмета на 

Правец  за  образуване  на  ПСИК  в  община  Правец.  След  това  се 

утвърждава разпределението на ръководните места: за ГЕРБ – 1, за 

коалиция БСП-лява България – 1, за Движение за права и свободи. 

Общият  състав  на  броя  на  ПСИК е  5  души,  от  които  2  за  ГЕРБ. 

Лично аз считам, че жалбата следва да бъде оставена за сведение. 

Защо без разглеждане? Първо, тя няма пълномощно. Пристигнала е 

по електронната поща. Фактически няма никакъв мотив. Това, че не е 

входирана лично от кмета, а от лице от общинската администрация, 

то  фактически  е  входирало  заповедта  на  кмета  за  образуване  на 
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избирателна секция. Според мен би следвало да ви я докладвам за 

сведение. Това е моето предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари, предложения?

Господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ние  трябва  да  преценим,  когато  имаме 

жалби, по-точно казано решенията, колкото и те да са непохватни, 

неоснователни, недопустими, дали не трябва все пак да изписваме 

кратки решения, с които да ги оставим без разглеждане или дори да 

отхвърлим  жалбата  като  неоснователна.  Но  не  знам  дали  такива 

жалби трябва да оставяме за сведение. Защото е визирано решението, 

съдържа се оплакване и е подадено от легитимирано лице.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не е легитимирано.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако това е проблемът, трябва да укажем в 

3-дневен срок да се допълни преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, решението, което се 

обжалва, е № 49, всички могат да се запознаят с него в страницата на 

РИК  –  София  област.  Това  решение  е  за  определяне  на  единния 

номер,  разпределяне  на  местата  в  ръководството  и  местата  за 

членове  на  подвижна  секционна  избирателна  комисия  на 

територията на община Правец. Вътре никъде в това решение няма 

определено лицето от общинската администрация, което следва да 

подаде документите и данните, че е необходимо да се назначи такава 

секционна  избирателна  комисия.  Така  че  смятам,  че  наистина 

жалбата  е  без  предмет и  в  крайна  сметка  можем да  я  оставим за 

сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Други 

становища? Не виждам.

Колеги, в залата постъпи предложение да разгледаме жалбата 

и с решение да се произнесем по нея независимо в каква посока ни е 

произнасянето.

Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  3  (Ивайло Ивков, Катя 

Иванова  и  Цветозар  Томов), против  –  12  (Александър  Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Не се прие това предложение, остава за сведение, колеги.

Има  още  един  докладчик  по  тази  точка,  но  по  обективни 

причини е извън залата.

Продължаваме с точка пета от дневния ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в днешно заседание в 

папка с моите инициали са качени материали за постъпило искане за 

отваряне на запечатано помещение, както и изготвения от мен проект 

на  решение  в  тази  връзка.  Преди  да  ви  докладвам  проекта  на 

решение, искам само да уточня, че първоначално в писмото на кмета 

на  община  Генерал  Тошево  беше  записано,  че  във  второто 

помещение се съхраняват книжа и материали от референдумите на 

23.10.2011 г. и 27.01.2013 г. Аз се свързах със секретаря на общината 

и се оказа, че е допусната техническа грешка и че всъщност в това 

помещение се съхраняват книжа и материали от референдумите на 

27.01.2013  г.  и  на  25.10.2015  г.  В  тази  връзка  по  имейла  на 

Централната избирателна комисия пристигна уточнително писмо, а 

именно да се чете, че се касае за помещение на втория етаж, в което 

се съхраняват книжа и материали от референдумите на 27.01.2013 г. 

и 25.10.2015 г. В тази връзка ще ви докладвам и проекта на решение.

Постъпило  е  писмо  с  вх.  № ПВР-06-31  от  24.10.2016  г.  на 

Централната избирателна комисия от Валентин Вълчев Димитров - 

кмет на община Генерал Тошево, област Добрич. С това писмо се 

иска  Централната избирателна комисия  да разреши достъп до две 

запечатани помещение, първото от които се намира на приземния 

етаж  в  сградата  на  общинската  администрация  Генерал  Тошево, 

област Добрич, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 
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на 23 и 30 октомври 2011 г., както и за разрешаване на достъп до 

запечатано помещение, находящо се на втория етаж в същата сграда, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния 

референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 

25 октомври 2015 г.

 Целта на получаването на достъп до запечатаните помещения 

е  изборните  книжа  и  материали  от  първото  помещение  да  бъдат 

преместени  във  второто  помещение,  за  да  може  първото  да  бъде 

подготвено  за  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали  от 

предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката 

на и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Отразила съм в мотивната част на решението, че книжата и 

материалите  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.  ще  се  съхраняват  до 

произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен 

с  решение  на  ЦИК,  а  книжата  и  материалите  от  националния 

референдум на 27 януари 2013 г. и от националния референдум на 

25  октомври  2015  г.  ще  се  съхраняват  в  срок  от  5  години  от 

провеждането му.

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 посочените основания предлагам да 

вземем  решение,  с  което  да  разрешим  отварянето  на  двете 

запечатани помещения с цел освобождаване в първото помещение 

на  място  за  съхраняване  на  изборните  книжа  и  материали  от 

предстоящите  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът  до  запечатаното  помещение,  находящо  се  на 

приземния етаж в сградата на общинската администрация Генерал 

Тошево,  област  Добрич,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 
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републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., 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  преместват  в  помещението, 

находящо се на втори етаж в сградата на общинската администрация 

Генерал  Тошево,  област  Добрич,  под  контрола  на  комисията, 

назначена  със  заповед  от  кмета  на  общината,  и  помещението  се 

запечатва по реда на Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. 

на ЦИК.

Книжата  и  материалите  се  съхраняват  в  помещението  до 

произвеждане  на  следващите  избори  от  същия  вид,  по  ред, 

определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавния 

архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица  от  общинската  администрация  и  от  съставения  протокол  за 

извършените  действия  за  отпечатването  и  запечатването  на 

помещението, да се изпратят на ЦИК.

След  предаване  на  книжата  от  произведените  избори  за 

президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 

г. в отдел „Държавен архив“ - Добрич, 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.

И съм отразила, че това наше решение подлежи на обжалване 

пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).

Колеги, това е Решение № 3852-ПВР.

Колеги, преминаваме към точка шеста  от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи докладчик в зала е господин Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР-22-496 от 24.10.2016 г. Това е запитване от господин Антон 

Гунчев  във  връзка  с  това,  че  е  получил  българско  гражданство  и 

съответно  има  българска  лична  карта,  но  при  проверка  с  оглед 

гласуване в изборите и националния референдум му се изписва, че 

лицето  с  това  ЕГН  не  отговаря  на  условията  за  включване  в 

избирателните списъци. 

Колеги, аз си позволих предвид не много оставащото време до 

изборния  ден,  вчера  разговарях  след  получаване  на  писмото  с 

господин Гунчев по телефона, като му предложих да се обърне към 

районна служба ГРАО, тъй като става дума за Варна. Възможността 

да попълни заявление Приложение № 11 от изборните книжа с оглед 

вписване в избирателния списък и осигуряване на възможността да 

гласува. А там ще уточнят ситуацията с адресната му регистрация. 

Предлагам го за сведение, ако няма други предложения. И да не му 

отговаряме писмено, а по телефона, за да не се бавим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  предложения  не 

виждам.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-

22-488 от  24.10.2016 г.  Към това  писмо е  прикачено заявление от 

господин  Атанас  Атанасов,  заявление  Приложение  № 14-ПВР/НР, 

това  е  за  вписване  в  избирателния  списък  по  настоящ  адрес. 

Предлагам  да  остане  за  сведение.  Не  знам  и  целта,  с  която  е 

изпратено, тъй като това е самото заявление. Не знам дали погрешно 
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е насочено към нас, но е получено на вчерашна дата. Няма смисъл да 

водим кореспонденция в тази връзка.

Докладвам  ви  с  вх.  № НР-22-11  от  24.10.2016  г.  писмо от 

господин Димитър Янков. От данните към името разбирам, че той се 

намира извън страната, по-точно в Германия. Оттам е изпратено това 

писмо,  по  имейла  е  получено.  Той  ни  обръща  внимание,  че  за 

българските граждани, вероятно има предвид най-вече тези, които са 

извън територията на страната, е налице неяснота по отношение на 

тълкуването на постоянен адрес и настоящ адрес, както е записът в 

Изборния  кодекс,  и  във  връзка  с  това  при  гласуването  и  при 

попълването на декларацията, която се попълва в определени случаи 

в изборния ден, как следва да се тълкуват тези понятия „постоянен и 

настоящ адрес”.

Колеги, предлагам да му изпратим едно писмо, с което да му 

кажем какво е понятието „постоянен и настоящ адрес”. Мисля, че го 

имаме  във  въпроси  и  отговори,  но  ще  отговоря  конкретно  и  по 

възможност по-кратко и по-ясно, като да му обърнем внимание, че 

ако лицето има, а има, разбира се, в личната си карта вписан адрес, 

това  е  постоянният  адрес  на  лицето.  И  в  случаите,  в  които  е 

необходимо  да  се  попълва  информация  по  образец  22  за  лицата, 

които  гласуват  извън  страната,  се  вписва  този  адрес,  който  е  в 

личната  му  карта.  И  това  е  постоянният  му  адрес,  също  така  са 

спазени  изискванията  на  закона  и  за  националния  референдум, 

където  има  изискване  този  адрес  да  е  към  8  август  2016  г. 

Секционната  избирателна  комисия  трябва  да  съблюдава  това 

изискване.  Разбира  се,  секционните  избирателни  комисии  ще 

получат указания в тази връзка при срещите с тях или обсъждане на 

гласуването извън страната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  господин  Цачев,  чухте  предложението  и  за 

съдържанието на това писмо. Имате ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  
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Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Цветозар  Томов), против  –  3  (Александър  Андреев,  Камелия 

Нейкова, Росица Матева).

Предложението се приема.

Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. № НР-

15-2 от 25.10.2016 г. писмо по електронната поща, което разбирам, че 

е от председателя на СИК 34 в Разград Петя Стефанова, в което се 

поставя въпрос, ако лицето, което гласува заяви, че е сгрешило при 

попълване  на  бюлетината  за  референдума  и  поиска  втора  или  я 

покаже пред всички, след като я попълни, или я заснеме, различните 

хипотези на чл. 227, 228 и 267 от Изборния кодекс, как трябва да се 

постъпи и да се отчете тази бюлетина в протокола на секционната 

избирателна  комисия  за  отчитане  на  резултатите  от  проведения 

референдум.

Колеги, тя е председател на секционна избирателна комисия, 

не е проблем да се свържа с нея по телефона, а и предстои обучение 

на  секционните  избирателни  комисии,  вероятно  тези  въпроси  ще 

бъдат зададени и обсъдени. Имаме по този въпрос отношение, взето 

в Методическите указания за секционните избирателни комисии. И 

как ще бъде записана, пита, в протокола за националния референдум. 

Да, тези бюлетини не се записват в този протокол, не е предвидено, 

няма  и  такова  изискване  по  закон,  те  се  отделят,  пакетират  и  се 

поставят в торбата. Но предлагам да се свържа по телефона и да го 

дискутираме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев. Въпросът е всички членове на ЦИК да са на единно мнение 

по този въпрос, да могат и включително по този начин да проведат 

обучението, което започва от утре.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам писмото за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари, други предложения? Не виждам. Остава за сведение.

Колеги, давам 10-минутна почивка.
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(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  приключи 

кратката  ни  почивка.  Петнадесет  членове  сме  в  залата,  имаме 

необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги,  знаете,  че  на  части  докладваме  т.  2б  от  нашето 

заседание. Отново се връщаме към точка 2б:

Доклади  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната.

Давам думата на господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  установена  е 

техническа  грешка  при  пренос  на  данни,  свързани  с  избиратели, 

които са изявили своето желание да гласуват извън страната и това 

касае най-вече онези секции, в които вече с нашето Решение № 3785 

вече сме обявили местата, където ще има секции. Във връзка с това 

предлагам да изпратим искането от  „Информационно обслужване” 

този списък да бъде представен във Външно министерство с копие 

до ГД „ГРАО”, за да могат да бъдат съставени верните избирателни 

списъци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка 2б.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с доклада ми по 

вчерашното писмо, както знаете от т. 3 до 10 от писмото до ДАНС 

упълномощихме  директора  на  дирекция  съгласувано  с  мен  и 

председателя да извърши необходимите действия. Във връзка с това 
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ви  предлагам  да  гласуваме  писмо,  което  предлага  директорът,  до 

господин  Славчов,  главен  секретар  на  Народното  събрание  и  до 

началник-сектор  „Охрана  на  НСО”  към  Народното  събрание  във 

връзка  с  организацията  на  ЦИК  по  осигуряване  и  обезпечаване 

работата  на  комуникационния  център  и  обработка  на  данните. 

Писмото има за цел да се осигури ограничен достъп до помещенията, 

предвидени  за  работа  на  комуникационния  център.  В  тази  връзка 

приложено се предлага да изпратим копие от писмото с изх. № И-16-

13  от  24.10.2016  на  ДАНС  ведно  с  приложение  списък  на 

служителите на Министерството на външните работи за осигуряване 

на пропуски в периода от 31 октомври до 18 ноември 2016 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  предлагам  във  връзка  с 

направения  доклад  по  това  писмо  да  гласуваме  още  едно  писмо, 

което да е до изпълнителния директор на Електронни съобщителни 

мрежи и информационни системи, пак предложено от директора на 

дирекция  „Администрация”,  с  което  да  осигурим  достъп  до 

съответната мрежа на държавната администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.

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

към  ПВР-04-01-173  от  24.10.2016  г.  като  от  Министерството  на 

външните  работи  приложена  са  ни  изпратили  коригирана  и 

допълнена  таблицата  с  номерата  и  адресите  на  секциите  извън 

страната. В таблицата са отрези поправките, приети с наше Решение 

№  3802,  и  са  включени  новообразуваните  секции  в  Австрия, 

Германия и Испания. На заличената секция в Индонезия е отбелязано 

„заличена”. Предстои уточняване на адреса на секцията в Сен Назер 

във Франция. 

Предлагам,  в  случай  че  има  нови  данни,  които  касаят 

списъкът  на  избирателните  секции  да  бъдат  предоставени 

приложено,  както  направихме  към  Държавната  агенция  за 

национална сигурност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  не 

виждам коментари. Продължете.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

във  вътрешната  мрежа  са  разположени  документите,  именувани 

разписка, забележка, които днес бяха разгледани на работна група, 

на която присъствахме колегата Матева, колегата Андреев и аз. Ние 

предлагаме да са в този вид. Съобразени са и с предложенията на 

отговорните органи. Предлагам ви да се запознаете сега и, госпожо 

председател, да го върнем малко по-късно в заседанието, за да имат 

възможност  колегите  да  се  запознаят  и  да  го  приемем,  за  да  го 

изпратим на отговорните институции за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева. Колеги, моля да се запознаете.

Продължете с доклада.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, понеже нямам спомен дали 

съм ви докладвала едно писмо на мой доклад,  което е  към вх.  № 

ПВР-04-01-164 от 21.10.2016 г., това всъщност е списъкът, изпратен 

от Министерството на външните работи, който беше инкорпориран в 

нашето  решение  за  назначаване  на  секционните  избирателни 

комисии от вчера. Докладвам ви го за сведение.
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Колеги, докладвам ви с вх. № към ПВР-23-61 от 24.10.2016 г., 

като  това  писмо  е  от  Теофана  Крайнина,  председател  на  работна 

група  за  изборите  към  посолство  Лондон.  Моли  ни  да  й  бъдат 

изпратени  самите  списъци  с  данни  за  контакт  с  българските 

граждани,  подали  заявления  за  гласуване.  Ще  възложа  да  бъдат 

приложени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  тази 

точка ще бъде върната отново в зала.

Сега се връщаме на точка шест: Доклади по писма.

Докладчик ще бъде госпожа Солакова. Заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, започвам с молба, 

ако може да докладвам на части. С оглед на това, че днес до обяд 

трябваше да приключим със събиране на обобщената информация за 

адресите  на  доставка  на  отпечатаните  бюлетини и  информация за 

определените  служители  от  областната  администрация  и  със 

заповеди  на  областните  управители,  както  и  информация  за 

упълномощените членове на районните избирателни комисии, които 

да  получат  бюлетините  на  територията  на  печатницата  на  БНБ, 

трябва да ви уведомя, че информацията все още не е пълна, но ми се 

струва,  че  преди  малко  получихме  от  София  област,  последната 

област,  която  ни  предоставя  тази  информация,  и  трите  софийски 

РИК-а, за които нямахме пълна информация.

Предлагам  ви  в  изпълнение  на  договора,  който  имаме  с 

печатницата на БНБ за отпечатване на бюлетините, да им изпратим 

информацията  за  местата  на  доставка,  както  и  същата  справка  да 

съдържа данни за оправомощените длъжностни лица от областните 

администрации,  включително  и  за  упълномощените  членове  на 

районните избирателни комисии.  Проектът на писмо се намира във 

вътрешната мрежа, включително и обобщената справка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да се запознаете. Имате ли коментари и предложения по този проект 

на писмо? Не виждам, колеги.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  на  ЦИК 

докладвам и възлагане на счетоводител за проверка и изплащане на 

дължимите суми по споразумението с Народното събрание. С вх. № 

ЦИК-02-62 от 25.10.2016 г. сме получили от главния счетоводител на 

Народното  събрание  справка  за  извършените  разходи  за  м. 

септември 2016 г. Съгласно споразумението да се извърши проверка 

и при установяване на коректност на представените документи да се 

изплати от счетоводството.

Докладвам  ви  за  сведение  всички  писма,  които  пристигат, 

няма  нужда  да  ви  ги  докладвам  с  входящите  номера,  само  и 

единствено,  че  тя  се  обобщава  от  администрацията  и  обобщената 

справка, както виждате, е публикувана във вътрешната мрежа.

Докладвам  ви  докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-88  от 

24.10.2016  г.  Вчера  главният  счетоводител  представи  всички 

документи към тази докладна записка. Тя е във връзка с отчитането 

на изпълнението на бюджета на Централната избирателна комисия 

към 30 септември 2016 г. Съгласно Закона за публичните финанси и 

указанията на министъра на финансите трябва да се изпрати първо 

по електронната поща на отговарящия за ЦИК служител от дирекция 

„Държавно  съкровище”  в  Министерството  на  финансите  тази 

документация по електронен път и в случай на одобрение от страна 

на Министерството на финансите всички така представени отчети, 

допълнителна  информация,  разшифровките  и  оборотната  ведомост 

да  се  представят  на  технически  носител  на  Сметната  палата.  В 

обяснителната  записка  към  съответните  документи  главният 

счетоводител  е  отразил изпълнението на  бюджета  за  този  период, 

включително е отразена и извършената корекция през м. август във 
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връзка  с  трансфера  към  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия  на  необходимите  средства  за  изплащане  на 

възнагражденията  на  членовете  на  общинските  избирателни 

комисии.

Колеги, в случай на необходимост госпожа Грозданова е тук и 

може да ви направи съответните уточнения и да даде съответните 

обяснения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля, 

запознайте се. Имате ли въпроси, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

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

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа се публикуват ценови предложения от фирми, от които сме 

изискали такива оферти във връзка със закупуване на канцеларски 

материали  и  офис  консумативи,  въз  основа  на  наша  докладна 

записка.  Администрацията  събира  информацията,  тя  ще  бъде 

обобщена.  Доколкото  разбрах  от  шест  такива  фирми  са  изискани 

оферти,  но  към  момента  са  получени  от  пет.  След  допълнителни 

уточнения,  в  случай  че  се  получат  само  пет  оферти,  ще  бъде 

изготвена  обобщена  справка,  за  да  може  да  се  представи  на 

вниманието на Централната избирателна комисия.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  №  ПВР-03-36  от 

25.10.2016  г.  На  администрацията  на  Министерския  съвет,  знаете, 

вчера изпратихме копие от графика с конкретни разчети и маршрути 

на движение на транспортните средства за доставка на отпечатаните 

хартиени  бюлетини  и  администрацията  на  Министерския  съвет 

изпаща  тази  информация  на  областните  управители,  за  да  са  в 

течение преди още областните дирекции на МВР да са координирали 

тази дейност. 
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Колеги,  тук  в  залата  непрекъснато  се  събира  и  се  пълни 

информация  във  връзка  с  отпечатването  на  хартиените  бюлетини, 

както графика може да се проследи, така и тази обобщена справка за 

упълномощените лица, включително  местата на доставка могат да се 

проследят за ваше сведение на бюрото зад гърба на председателя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова.

Продължаваме с госпожа Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

моята  папка  се  намира  писмо  до  изпълнителния  директор  на 

печатницата  на  БНБ  с  копие  до  господин  Владислав  Горанов, 

министър на финансите.  Писмото е във връзка с организацията по 

отпечатването на хартиените бюлетини, т.е. заявката. В таблицата е 

отбелязано  район  „Младост”,  област  Столична  община,  броят  на 

бюлетините  съгласно  тиража е  97 540,  като  номерацията  съгласно 

наше  Решение  №  2287  от  21.09.2015  г.  относно  техническите 

характеристики,  което  е  приложимо  и  за  сегашните  избори,  сме 

определили, че 8-цифровият код за София започва с 3 в бюлетината 

за кмет на район, следващите 7 цифри са поредни, започват с шест 0 

и 1, продължават с последователната номерация до тиража. Тоест, те 

трябва да  започнат с  30000001 до 3097540.  Хартията  е  120 грама, 

както  сме  приели  с  Решение  № 618  от  2014  г.  за  всички  видове 

избори.  Допълнителните  изисквания  към  хартията  са  доказани  с 

представен сертификат от печатницата, както и с Решение № 3346, с 

което  изменихме  нашето  Решение  №  1512  за  изборните  книжа, 

приехме  95а  за  кочана,  утвърдихме  образец  на  кочан,  а  с  93а 

утвърдихме  образец  на  бюлетината  с  оглед  новите  изменения,  че 

трябва да има квадратче „не подкрепям никого”. Формата, съответно 

полиграфическата  защита,  всичко  е  съгласно  чл.  208 от  Изборния 

кодекс,  както  е  в  местните  избори.  Контролът  е  съгласно  наше 

Решние № 3053. Номерацията и перфорацията е както при предишни 

бюлетини, при откъсване трябва да бъде един и същ номера, за да 

може  да  се  сравнява  от  секционните  избирателни  комисии. 
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Съответно образците са 93а и кочанът е 95а. И благодаря на госпожа 

Солакова, че изготви писмото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме със  следващ докладчик в  тази точка 

госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, вчера ви докладвах едно писмо с 

вх.  №  ПВР-20-476  от  24.10.2016  г.  Припомням,  че  това  е  от 

Асоциация  на  българските  радио  и  телевизионни  оператори  във 

връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 207, ал. 1 и 2. Обръща се 

внимание, че е минимален времеви интервал, за който трябва да се 

даде  максимално количество информация и би следвало да имаме 

предвид при прилагане на тези разпоредби. В тази връзка ни молят 

при прилагане на разпоредбите на чл.  205,  ал.  1  и 2 от Изборния 

кодекс  да  считаме  случаите  на  еднократно  споменаване  на 

информацията  по чл.  205,  ал.  1  за  смекчаващи обстоятелства,  тъй 

като в тази хипотеза на практика е невъзможно аудиторията да бъде 

подведена и целта на закона е изпълнена.

Също  така  ни  молят  да  отчетем  възможността  за 

квалификация  на  нарушението  като  маловажен  случай.  Тук  не  е 

съобразено  обстоятелството,  че  преценката  дали  случаят  е 

маловажен  или  не  е  на  съответните  областни  управители,  които 

издават  наказателни  постановления  на  основание  актове  за 

установяване  на  административни  нарушения,  които  евентуално 

председателят  на  Централната  избирателна  комисия  издава  въз 

основа  на  решение  на  ЦИК.  Но  аз  лично  смятам,  че  това  писмо 
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трябва  да  отиде  за  сведение  и  за  информация  на  комисията.  Ако 

някой друг има някакво различно предложение, моля.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли други 

предложения? Не виждам.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ПВР-20-486 от 24.10.2016 г., изпратено ни от госпожа Ема 

Иванова, която моли да получи по пощата снимки на двете бюлетини 

за вота на 6 ноември за президент и референдум, за да може да ги 

отпечата във в-к „Трета възраст” за улеснение на читателите.  Има 

посочен телефон. Аз ви предлагам да се свържем с госпожата, тъй 

като  ние  можем  и  по  електронна  поща  на  й  изпратим  сканирани 

копия  на  бюлетините,  след  като  желае  да  ги  отпечата,  или 

информационния  материал,  където  също  има  отпечатани  както 

бюлетините,  така и начина на гласуване.  Така че в момента ви го 

предлагам  за  сведение  и  Красимира  Манолова  да  възложи 

изпълнение  на  изпращането  на  тези  данни  за  отпечатването  във 

вестника.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев, по този повод.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам друго предложение. Така 

както  направихме  в  предходните  избори,  да  качим  образец  на 

бюлетините на нашата страница, където да могат да бъдат видими. 

Отделно  от  това  предлагам  в  тази  връзка  и  ако  Централната 

избирателна  комисия  прецени,  да  възложим  и  на  районните 

избирателни  комисии  да  качат  на  техните  страници  бюлетините, 

които бяха утвърдени по отношение на РИК-овете.  Считам,  че  по 

този начин де факто няма смисъл ние да изпращаме каквото и да 

било на госпожата, тя ще може да ги извади от страницата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев. Колеги, по това предложение? Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Едното  предложение  не  пречи  на 

другото. На колегата Андреев предложението идва навременно. 
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РОСИЦА МАТЕВА:  Аз не възразявам срещу предложението 

на колегата Андреев, но смятам, че включително по телефона може 

да се каже на госпожата, че материалите, които сме подготвили ние 

като печатни материали, които също са качени на нашата страница и 

оттам могат да бъдат изтеглени. Там има визията на бюлетините. Но 

ако  не  е  възможно  технически,  тогава  да  й  окажем  съдействие 

технически на това, което иска.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  двете 

предложения. Не виждам други коментари.

Подлагам ги ан блок на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 1 (Ивайло 

Ивков).

Предложението се приема.

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

ПВР-20-491 от 24.10.2016 г., получено по електронната поща от БТВ, 

репортер Елица Попова. Отбелязано е, че тя би искала да направи 

репортаж къде се съхраняват бюлетините от последните избори. „За 

целта  бихме  искали  разрешение  от  Централната  избирателна 

комисия, за да може да снимаме в посоченото от вас място в района 

на София. Бихме искали да ви помолим и за събеседник, който да ни 

разкаже как и при какви условия се съхраняват бюлетините. Посочен 

е и телефон за връзка. Не знам за кои последни избори става дума, 

дали за предходните президентски избори, дали за местните избори, 

но  така  или  иначе  бюлетините  от  всички  предходни  избори  се 

съхраняват  или  в  общинската  администрация,  или  в  областната. 

Действително ние трябва да дадем разрешение за отварянето на тези 

помещения,  но  преценката  дали  изобщо  ще  се  съгласи  да  бъде 

снимано това помещение е на съответната общинска или областна 

администрация.
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Аз смятам,  че  би следвало  това  нещо да  бъде  обяснено  на 

госпожа Попова по телефона и тя да бъде насочена да зададе въпроса 

си към общинската администрация, за да поиска съгласието на кмета 

на Столична община или на съответния район, където се съхраняват 

бюлетините  и  изборните  книжа  и  материали  от  последните 

произведени избори.  И ако получи такова съгласие,  вече органите 

може да поискат от нас разрешение за отваряне на помещението. Ако 

сте съгласни, да процедираме по този начин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  докладчика,  имате  ли  други  предложения?  Не 

виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  процедиране  по  начина, 

представен от госпожа Матева.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова), против – 1 (Румен Цачев).

Предложението се приема.

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-20-498 

от 25.10.2016 г. Това е писмо на господин, който казва, че е получил 

по  електронната  си  поща  материала,  който  сме  подготвили  за 

чужбина. Свързал се е с колеги от други медии извън България и е 

узнал, че те са получили същия мейл. „Позволявам си да ви обърна 

внимание,  че  списъкът  на  получателите  е  сбъркан.  Ние  сме 

адресирали посланици за българските общности извън страната, а го 

изпращаме на български медии извън страната и ако съзнателно го 

изпращаме, би следвало да очакваме да бъде публикуван, но не сме 

предвидили  бюджет  за  това”.  И  на  какво  основание  очакваме 

българските  медии  по  света  да  участват  безплатно  в  нашата 

информационно-разяснителна  кампания,  при  положение  че  сме 

отделили бюджет за кампанията си в България.
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Аз  ви  предлагам  да  отговорим  с  кратко  писмо,  че 

информацията, която изпращаме, е за улеснение на всички български 

граждани,  които  са  избиратели  и  могат  да  гласуват  в  изборите  в 

референдума, за информация на самите тях. Ако в имейл адресите, 

които  ползваме,  е  попаднал  такъв  на  медия  и  тя  не  желае  да 

разпространява  информацията  безплатно  могат  да  ползват 

информацията  за  собствени  нужди.  И  не  ги  задължаваме  с 

изпращането  на  този  информационен  лист  да  го  разпространяват 

безплатно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  за  отговор.  Имате  ли  други  предложения?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  ще  ви  помоля  в  днешно 

заседание в папка с моите инициали да погледнете един проект на 

писмо,  който съм подготвила до кмета  на  Столична  община и  до 

господин Томислав Дончев, който е определен от правителството на 

Република България да отговаря за изборите. Повод за това писмо ми 

даде  въпросите,  които  зададоха  журналистите  на  обучителния 

семинар,  който  проведохме  в  петък,  а  именно  какви  мерки 

предприема  Централната  избирателна  комисия,  при  предстоящите 

избори  къде  ще  бъдат  предавани  книжата  и  материалите  от 

районните избирателни комисии и какви действия сме предприели, 

за  да  не  се  случат  нещата,  които  бяха  на  предходните  избори,  а 

именно визираха конкретно зала „Арена армеец”. И тъй като снощи в 

новините видях,  че  има участие на господин Дончев  в сутрешния 

блок  по  БНТ,  където  той  също  заявява,  че  са  предприети 

необходимите мерки, за да не се случат такива струпвания на хора, 
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ви  предлагам  да  изпратим  писмото  до  госпожа  Фъндъкова  да  ни 

информира  какви  действия  са  предприети  и  какви  помещения  са 

предвидени,  къде  ще  бъдат  предавани  документите  от  трите 

софийски  РИК-а  и  дали  са  предприети  необходимите  мерки  за 

осигуряване на спокойното предаване на книжата и да не се струпват 

хора на едно и също място.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Севинч Солакова), против –  3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Румен Цачев).

Предложението се приема.

Имате ли още доклади? Не.

Заповядайте,  господин  Чаушев,  предполагам  за  точка  в 

дневния ред.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа в моята папка има 

публикувани материали за одобрение – плакат и машинно гласуване, 

респективно общ вид на  бюлетината  за  предварително оглеждане, 

просто да дадем път на процеса, да могат да се програмират в тази 

посока.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Искате  ли  да  включим 

нова точка?  Струва ми се,  че  трябва да  включим нова точка 2г  в 

дневния  ред  „Доклад  относно  машинно  гласуване”  с  докладчик 

Ерхан Чаушев.

Подлагам на гласуване предложението за включване на нова 

точка 2г в дневния ред.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

47



Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 1 (Мартин Райков).

Предложението се приема, включихме тази точка в дневния 

ред.

Колеги, сега продължаваме с предходната си точка.

Следващ докладчик е господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-22-495 

от 24.10.2016 г.  запитване от Ива Хаджийска.  Даже си е написала 

трите имена, ЕГН и точен адрес. Казва, че на 6 ноември ще пътува 

целия  ден  до  Америка  служебно.  „Какви  са  вариантите  ми  за 

гласуване в изборите за президент по електронен път. Също така, ако 

на 13 ноември има балотаж, трябва ли да предприема нещо, за да 

упражня правото си на глас, тогава ще бъда в България?”

Ще  отговоря  кратко  и  изчерпателно,  а  именно,  че  на  тези 

избори не се предвижда гласуване по електронен път и че ще гласува 

в  секцията  по  постоянен  адрес.  Не  трябва  да  прави  нищо 

допълнително, просто трябва да отиде до секцията, да провери, ще й 

напиша сайта на Централната избирателна комисия, където може да 

провери точния адрес, където ще е разположена нейната секция, като 

си въведе съответно имената и ЕГН-то.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Предложението се приема.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващото писмо е 

от Окръжна прокуратура Хасково, Окръжно следствено отделение, с 

вх. № МИ-09-826 от 24.10.2016 г. до председателя на Централната 

избирателна комисия. Молят ни на основание изброени членове от 

НПК и от Закона за съдебната  власт,  и   във връзка  с  нуждите на 

разследване  по  досъдебно  производство  по  описа  на  Окръжно 
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следствено отделение Хасково да им изпратим да приобщаване към 

материалите  по  горецитираното  досъдебно  производство  заверено 

копие на решение или друг нормативен или вътрешен акт на ЦИК, от 

който документ да са видни резултатите от проведените избори на 

25.10.2015  г.  за  национален  референдум  –  за  възможността  да  се 

гласува дистанционно по електронен път по провеждане на изборите 

и  референдумите  въз  основа  народния  представител  Указ  162  на 

президента на Република България. „За така проведения национален 

референдум на 25.10.2015 г. отпадна ли или не възможността да се 

гласува  и  дистанционно  по  електронен  път  при  провеждане  на 

избори и референдуми”. 

Тук с колегата Сюлейман проверихме, че в архива на ЦИК 

има  резултати  под  формата  на  обобщени  данни  с  графика  на 

проведения  референдум.  Да  ги  насочим  към  този  архив,  като  им 

опишем как да стигнат до него. А на следващия въпрос „Отпадна или 

не възможността да се гласува и дистанционно?” ще им отговорим, 

че сме препратили въпросните резултати на Народното събрание и 

към момента се предвижда с изменението на Изборния кодекс през 

2019 г. експериментално по електронен път. Това ще го уточня и ще 

подготвя отговора. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  

Томов), против – няма).

Предложението се приема.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-04-02-5 от 

21.10.2016 г. областният директор на МВР – Видин, до председателя 

на Централната избирателна комисия в МВР -.  Видин, се извърши 

проверка по преписка под горния номер въз основа на жалба от едно 

лице Екатерина Пенчева Антова от София,  касаеща използване на 

нейни  лични  данни  в  списък  с  гласоподавателите  подкрепящи 
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регистрацията  за  национален референдум на инициативен комитет 

Румен  Асенов  Маринов.  Във  връзка  с  пълната,  обективна  и 

всестранно извършване на проверката молят за нашето съдействие 

относно да им предоставим в оригинал стр. 200, съдържаща посочен 

ред, на който е вписано името на жалбоподателката, което е част от 

подадените  в  ЦИК  книжа  от  инициативен  комитет  Румен  Асенов 

Маринов, като след отпадане на необходимостта от ползването му 

ще бъде върнат обратно. И второ, да се предостави заверено копие от 

писмо  наш  вх.  №  НР-12-7  от  07.10.2016  г.,  подадено  от 

представляващия  инициативния  комитет  румен  Асенов  Маринов. 

Молят в спешен порядък да им предоставим тези данни.

Уважаеми колеги, първо съм възложил на Стоян Русинов да 

изготви  заверено  копие,  не  в  оригинал,  каквато  е  практиката  на 

Централната избирателна комисия, ще им изпратим заверено копие 

със съответния текст, че ако желаят да се запознаят с оригинала на 

страницата, където е името евентуално и подписа на лицето, могат да 

извършат това в сградата на Централната избирателна комисия след 

предварителна уговорка. И предлагам да им изпратим заверено копие 

от цитираното  писмо, подадено от представляващия инициативния 

комитет Румен Маринов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов), против  – 

няма).

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № ПВР-20-489 отговор на Наташа 

Росева Нилсън е качен в моята поща. Изпуснала е срока, защото не 

ги  били  уведомили  от  посолството  в  Копенхаген  да  подаде 

заявление. Твърдо решене е, че ще гласува и може да направи това с 
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паспорта си. И аз съм й написал, че е достатъчно да се яви с паспорта 

или личната си карта и ще гласува, след като попълни декларация по 

образец. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  виждам 

коментари.

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов), против  – 

няма).

Предложението се приема.

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  С вх.  № МИ-09-912  от  24.10.2016  г.  за 

сведение  ви  докладвам,  община  Брацигово  ни  е  изпратила  един 

наръч с документи, а именно заповед на кмета, протокол за отваряне 

на помещение, протокол от експертна комисия, приемо-предавателен 

протокол за унищожаване на неценни документи, писмо съгласие за 

унищожение на документите от отдел „Държавен архив” и протокол 

за унищожаване на документите. За сведение.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Матева има думата.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз понеже не го докладвах одеве, но ще 

ви помоля да го погледнете, колеги, то е в моята папка от днешна 

дата. Писмото отново е във връзка с материала, който сме изпратили 

на  българските  общности  и  на  българските  граждани  в  чужбина. 

Мисля,  че  чак  на  десетки  хиляди  български  граждани  не  сме  го 

изпратили, въпреки че ако бяхме успели, щеше да бъде добре. Ние 

проверихме  каква  е  възможността  да  бъдат  изпратени  на  11-те 

хиляди български граждани, които подадоха заявления за гласуване 

извън страната,  но  „Информационно обслужване” ни обясни,  че  е 

много  трудно  практически  този  материал  да  бъде  изпратен  на 

толкова  много  електронни  адреси  едновременно  или  в  кратки 

интервали от време.
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Така  че  само  за  ваша  информация  този  материал,  който  е 

подготвен за извън страната, е изпратен на електронните адреси на 

всички  български  общности  в  чужбина,  за  които  ние  имаме 

информация, на български граждани, които поддържат непрекъснато 

връзка  с  Централната  избирателна  комисия,  интернет  адресите, 

които взехме от Агенцията за българите в чужбина. И знаете, че сме 

го подготвили с идеята да бъдем полезни и да дадем малко по-големи 

пояснения  на  българските  граждани,  които  пребивават  извън 

страната  и  ще  гласуват  там.  В  този  материал  се  твърди,  че  в 

информационния  флайт,  който  сме  им  изпратили,  има  допуснати 

„сериозни и подвеждащи пропуски”. 

Първо: „Писали сте непълно и следователно невярно „Носете 

личната си карта в избирателната секция. За родените до 1931 година 

може  и  зелен  паспорт”.  Нищо  невярно  няма  в  тази  информация. 

Непълна  е  дотолкова,  доколкото  не  сме  изброили  всички  други 

останали варианти на документи за самоличност, с които може да се 

гласува  извън  страната.  Идеята  ни  е  била  да  се  придържаме  към 

общото  правило,  да  не  обясняваме  изключенията,  защото  би 

следвало да можем да обясним, че е възможно и с документ, издаден 

от консулското представителство, така наречения пасаван, когато са 

изтекли документите или са изгубени. С такъв документ също може 

да се гласува в чужбина, но това все пак е изключение и затова не 

сме  изброили  всички  възможни  хипотези  какви  могат  да  бъдат 

документите  за  самоличност  в  чужбина.  Твърди  се,  че  с  това 

изречение подвеждаме избирателите извън страната.

Пропуснали сме да информираме избирателите в чужбина, че 

можеха да подават заявления с лични карти с изтекла валидност, но 

че няма да бъдат допуснати да гласуват с такива лични карти. Пак ще 

кажа, че информацията, която предоставяме, винаги се придържаме 

към правилата и стандартите,  а не към изключенията.  Вярно е,  че 

избирателят може да гласува и с други валидни документи.

„Информацията във вашият флайт се основава погрешно на 

чл.  263,  вместо на  чл.  263,  ал.  2.”  Аз мисля,  че  никъде  в нашите 

материали няма цитирани членове на Изборния кодекс, винаги при 
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подготовката  им  сме  се  придържали  към  това  да  обясняваме  по-

простичко и разбираемо текстовете от закона.

Второ:  „Писали  сте  непълно,  следователно  невярно,  че 

български граждани, които са подали заявление за гласуване извън 

страната, но на 6 ноември 2016 г. се намират в страната, могат да 

гласуват  в  избирателната  секция  по  постоянния  си  адрес.  Това  е 

абсолютно вярно,  не е подвеждане на избирателя и този господин 

или господата,  които са го изпратили, очевидно не са запознати с 

Изборния  кодекс.  Не  му  е  необходимо  удостоверение.  Това  е 

единственият  случай,  в  който  лице,  ако  се  намира  в  списъка  на 

заличените  лица  поради факта,  че  е  подал  заявление  за  гласуване 

извън  страната…  В  Методическите  указания  това  лице,  което  е 

подало  заявление  за  гласуване  извън  страната,  в  списъка  на 

заличените лица ще бъде със сигнатура МВНР и в Методическите 

указания  изрично  пише,  че  това  е  единственият  случай,  в  който 

лицето  не  трябва  да  бъде  изпращано  до  общината  да  иска 

удостоверение по чл. 40, а ще бъде дописано в списъка под черта 

само като попълни декларация образец 16, че не е гласувал и няма да 

гласува  на  друго  място.  Така  че  нищо вярно  няма  отново  в  това 

писмо.

„Уважаеми  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

вашите информационни материали за  българските  граждани извън 

страната  показват  пълна  некомпетентност  и  безхаберие  на 

институцията,  която  представлявате.  С  тази  информационна 

кампания причинявате повече вреди, отколкото ползи. Крайно време 

е да започнете да се допитвате до мнението на активните граждани 

извън  страната,  които  познават  Изборния  кодекс  по-добре  от  вас, 

преди да ги информирате.” Искрено се надявам, че господин Стефан 

Манов  слуша  днешното  ни  заседание.  Надявам  се  той  и  другите 

български  граждани,  които  активно  гледат  и  слушат  нашите 

заседания в чужбина, да слушат и в момента. И очаквам реакция от 

тях,  защото  твърде  много  писма с  недоволни български  граждани 

получихме  по  повод  на  информационната  ни  кампания  извън 

страната.
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Какво да отговорим на това писмо, чакам да ми предложите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  не  само  считам,  че 

трябва да отговорим на господина на въпросите, които са поставени, 

как  стоят  нещата,  но  отделно  от  това  да  бъде  качено  на  нашата 

страница на „Въпроси и отговори”.

РОСИЦА  МАТЕВА:  По  първа  точка  да  отговорим  и  да 

обясним това, което казах, че Централната избирателна комисия при 

създаване  на  информационните  си  материали  е  водена  от  общия 

принцип  и  не  засяга  изключенията  в  материалите,  които  са  за 

разпространение до широк кръг избиратели и гласоподаватели.

По  втора  точка  да  му  обясним,  че  абсолютно  невярно  е 

неговото разсъждение, че подвеждаме избирателите и те не могат да 

гласуват, ако са подали заявление за гласуване извън страната, ако в 

деня на изборите се намират в страната. И че е абсолютно невярно, с 

посочване на правните основания, обстоятелството, че следва да се 

снабдяват с удостоверения по чл. 40.

И  с  този  отговор  да  изпратим  с  уважение  към  господин 

Димитър Иванов, въпреки че той е подписал своето писмо „Вече без 

уважение”,  ние  да  го  подпишем с  уважение  и  да  го  изпратим  на 

вниманието на всички временни обществени съвети на българите в 

чужбина освен на господин Димитър Иванов по електронната поща в 

отговор, така че да се вижда и неговото писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева, аз Ви подкрепям в това предложение, защото в момента аз 

вече съм разтревожена, че представител на временните обществени 

съвети, четейки превратно Изборния кодекс, заблуждава български 

граждани  извън  страната  за  техните  права  и  задължения.  Това  е 

моето опасение, че той заедно с другите общности, които считат, че 

кодексът  се  чете  така,  заблуждават  нашите  съграждани.  Именно 

поради това аз считам и подкрепям предложението Ви, че трябва да 

се отговори не само до това лице, но и до всички представители на 
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временните  обществени  съвети  и  български  общности  извън 

страната, за да не бъдат въведени те в заблуждение.

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение 

от докладчика. И тъй като няма лице, което в момента да борави със 

системата  на  гласуване,  аз  ще  помоля  господин  Томов  да  отчете 

резултата, ще гласуваме с вдигане на ръка.

Който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да  гласува  с 

вдигане на ръка.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  отправих  питане  към  Вас  преди 

гласуването и моля да се повтори гласуването. Питането ми беше да 

се каже точният текст на предложението, защото няколко неща се 

чуха в залата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов, първо, в 

момента  нарушихте  процедурата,  бяхме  в  режим  на  гласуване. 

Второ,  не  сте  поискал и  не  съм Ви дала думата,  защото не  сте  я 

поискал  да  отправите  питане.  Трето,  госпожа  Матева  два  пъти 

прочете  съдържанието  на  отговора.  Но  не  може,  когато  сме  в 

процедура по гласуване и отчитаме  резултата,  Вие да не  отчетете 

резултата.

Затова сега Ви моля, първо, да отчетем резултата, след това да 

поискате процедура за прегласуване.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не мога да отчета резултат, в който аз 

самият  не  съм  гласувал,  защото  съм  отправил  питане  към 

председателя, преди да се започне гласуването.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вие  не  сте  отправил 

питане към председателя.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вдигнах ръка и поисках думата, Вие не 

ми я дадохте.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По време на гласуването, 

господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, преди гласуването.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има видеозапис, 

от него ще бъде видно. Господин Томов, прекратяваме гласуването, 
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защото не се отчете резултата. Господин Томов има въпрос, госпожо 

Матева, моля, чуйте въпроса на господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Моля  точно  да  формулирате 

предложението,  което  гласуваме.  Чуха  се  коментари  в  залата,  аз 

лично не се ориентирах какъв е предметът на гласуването и поради 

това  не  гласувах.  Моля  да  кажете  точно  какво  е  предложението 

съвсем ясно според Вашата интерпретация и нека колегата Матева 

потвърди. След това да гласуваме.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов, Вие не 

сте в състояние да ме накарате да кажа каквото и да било според 

моята  интерпретация,  защото  не  подлагам  на  гласуване  моя 

интерпретация, а текст, представен от госпожа Матева.

Госпожо Матева, моля, за господин Томов кажете трети път 

какво е съдържанието на писмото.

РОСИЦА МАТЕВА: Може ли все пак да го прочете и да се 

запознае  с  него,  защото  аз  каквото  и  да  му  кажа  пак  няма  да  го 

разбере  като  не  е  запознат  с  текста  на  писмото.  Във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали и с вх. № ПВР-23-73 от 25.10.2016 

г. Писмото е от господин Димитър Иванов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм чел писмото и то е на екрана ми. 

Аз питам какво е предложението, което гласуваме.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Предложението,  което  направих  да 

отговорим на господин Иванов с копие до останалите представители 

на временни обществени съвети, с които поддържаме връзки и имаме 

техните електронни адреси, е в следния смисъл. По точка първа на 

неговото  писмо  да  му  напишем,  че  нашите  информационни 

материали  са  подготвени  така,  че  да  обясняват  правилото  за 

гласуване, а не изключенията и че по точка две е абсолютно невярно 

неговото  твърдение,  че  българските  граждани,  които  са  подали 

заявление за гласуване извън страната, а в деня на изборите ще се 

намират в страната,  не могат да гласуват по начина, по който сме 

описали,  а  следва  да  отидат  в  общината  да  се  снабдят  с 

удостоверение  по  чл.  4.  Тъй  като  това  е  невярно,  те  ще  бъдат  в 

списъка на заличените лица с индекс МВНР, но това е единствената 
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категория граждани, които ще бъдат в списъка на заличените лица, 

но могат да гласуват като бъдат допуснати, дописани под черта и 

подавайки  декларация  образец  16,  че  не  са  гласували  и  няма  да 

гласуват на друго място. Така че това, което твърди в писмото си, е 

абсолютно невярно и не бива да разпространява тази информация 

сред другите граждани.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисля, че дебатът в зала беше за това 

дали  изобщо  да  се  отговори  или  да  не  се  отговори.  Аз  разбрах 

гледната Ви точка да се отговори с писмо. Струва ми се обаче, че 

преди  да  вземем  решение  да  одобряваме  конкретния  текст  на 

писмото, трябва да го видим. Аз съм съгласен да отговорим с писмо 

и  бих  могъл  да  гласувам  за  това,  но  не  бих  гласувал  относно 

съдържанието на писмото, преди да има предложен проект на писмо. 

В този смисъл исках да изясня за себе си нещата,  дали гласуваме 

едно  предложение  да  се  отговори  с  писмо  или  гласуваме  да  се 

отговори с  писмо със  съдържание,  съответстващо на  Вашата  теза. 

Едно от двете искам да разбера, преди да определя как да гласувам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колега  Томов,  това  първо  не  е  моята 

теза, моето предложение е, ако бъде одобрено от комисията, то ще 

бъде  обективирано  като  текст  в  писмо в  този  смисъл,  в  който  го 

казах и без да се отклоняваме от това, което казах, защото три пъти 

повторих едно и също. Това първо.

Второ, някак си не съм съгласна да съм аз единственият член 

на Централната избирателна комисия, за когото да се изисква винаги 

предварително да съм подготвила текста на писмата. Защото смея да 

твърдя, че току що гласувахме поне 10 писма, за които докладчиците 

предложиха  в  какъв  смисъл  ще  отговорят  и  ние  гласувахме 

текстовете на писмата, без да има предварително подготвен текст.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, има ли 

други изказващи се? Приемам предложението на господин Томов за 
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отлагане  на  разглеждането  на  отговора  до  представяне  на  един 

писмен текст, който да обсъждаме.

Колеги, който е съгласен с предложението на господин Томов 

за  отлагане,  моля  да  гласува,  като  определям  господин  Томов  да 

брои. Съгласните да гласуват с вдигане на ръка. Който е „против”, 

моля да гласува.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за –  1  (Цветозар  Томов), 

против – 14 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка 

Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Предложението не се приема.

Колеги, който е съгласен с така предложения текст на отговор 

към адресатите, посочени от докладчика, моля да гласува с вдигане 

на ръка. Отчетете резултата, господин Томов.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  

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

Севинч Солакова), против – 1 (Цветозар Томов).

Колеги, изпращаме това писмо с това съдържание.

Господин Андреев, забравих вашето предложение. Трябва да 

го подложа на гласуване.

Който  е  съгласен,  колеги,  и  да  се  качи  като  съобщение  на 

нашата интернет страница, моля да гласува с вдигане на ръка.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

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

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

(Цветозар Томов, Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Колеги,  моля  за  извинение,  подложила  съм  на  гласуване  и 

отменям  гласуването,  не  точното  и  коректно  предложение  на 

господин Андреев. Когато греша по процедура, аз се извинявам. Бях 
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фрустрирана от това, че няколко пъти се наложи едно и също нещо 

да бъде повторено, което според мен е загуба на време на ЦИК.

Колеги, предложението на господин Андреев е да се качи в 

рубрика „Въпроси и отговори” на нашата интернет страница.

Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува 

с вдигане на ръка.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Севинч Солакова), 

против – 1 (Цветозар Томов).

Предложението се приема.

Колеги, господин Райков се опита да работи със системата. 

Ако,  господин  Райков,  искате  да  опитате  при  следващия  доклад, 

въпреки че не сте обучаван за работа със системата. Нека да опитаме.

Госпожо Матева, имате ли допълнителен доклад?

Госпожа Нейкова е следващ докладчик, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-00-178  от 

24.10.2016 г. сме получили писмо от „Информационно обслужване” 

във връзка с наше писмо изх. № ПВР-00-175, с което поискахме да 

бъдат блокирани данните на лица въз основа на техни заявления в 

списъците  за  подкрепа  регистрацията  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети, ни информират, че данните на тези лица са 

блокирани в системата съгласно указанията в наше писмо относно 

начина  на  работа  между  ЦИК  и  „Информационно  обслужване”, 

което изпратихме на същата дата. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик в зала, който е госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Колеги,  докладвам ви  с  вх.  № ПВР-11-16  от  24.10.2016  г.  писмо, 

пристигнало по електронната поща. То е от Рефарматорски блок и 

касае  смяна  на  някои  членове  от  предложените  за  секционните 

избирателни  комисии  извън  страната.  Ще  го  предоставя  за 

включване в решението.
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И  с  вх.  №  ПВР-10-33  от  25.10.2016  г.  е  пристигнало 

допълнително заявление по секциите в чужбина на партия Атака. И 

то ще бъде предоставено за включване в решението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ  докладчик  в  зала  е  господин  Чаушев.  Господин 

Чаушев,  с  какво ще започнете,  с  вашите  доклади по писма или с 

доклад по точка 2г относно машинното гласуване?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Ще  започна  с  доклад  по  машинното 

гласуване.  Само  ще  кажа,  че  това  беше  тъждественото  ми 

предложение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, преминаваме към 

точка  2г:  Доклад  относно  машинното  гласуване  с  докладчик 

господин Чаушев. Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа, уважаеми колеги, 

има получено предложение от спечелилия обществената поръчка за 

машинното гласуване относно визуалното оформление на екрана на 

машината за гласуване, което избирателите ще виждат пред себе си, 

за  да  могат  да натискат  на екрана съответните места,  какви общо 

взето надписи се получават. Искам да уточня следното: това е само 

предварително съгласие, за да могат да продължат работата си по-

нататък.  Окончателният  вариант  на  цялата  визуализация  ще  бъде 

прегледана, проверена и чак тогава ще бъде окончателният вариант, 

който ЦИК ще приеме. Сега просто трябва да дадем ход на процеса, 

за да могат евентуално при първо гледане да отстраняват към един 

последващ момент, който ние ще одитираме цялостната система, до 

началото на следващата седмица. Това ми е предложението.

Втората  част  от  документите,  които  са  в  моята  папка,  е 

предложение за брошура, която ще бъде залепена вътре зад паравана, 

с който ще бъде оградена тази машина, тя е в малкия вариант, това са 

едни оранжеви цветове, а другият вариант е за един плакат, който да 

бъде в по-голям размер, както сме го правили и преди, който да бъде 

залепен  долу  в  съответните  помещения,  училища,  за  да  насочва 

гражданите, че във въпросните секции на съответната сграда ще се 

провежда машинно гласуване.  Това са два  различни материала,  за 
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които ние би следвало да дадем одобрение, за да могат хората да си 

продължат работата. По отношение на плакатите би било добре да ги 

одобрим, за да дадем възможност на изпълнителя да ги поръча и да 

бъдат отпечатани.  Тези материали са идентични с това,  което сме 

правили досега при въпросното гласуване с машини.

Предлагам в момента да разгледате плакатите и брошурите, 

защото печатницата чака. Ако имате някакви корекции, да ги кажете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  по 

отношение на листовката и плаката имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам ги и двете на одобрение. Който е съгласен, 

моля да гласува.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сега продължаваме с визуализацията, т.е. 

по същество какво се вижда на екрана на въпросната машина.  На 

първия материал би следвало да е бюлетината, която би следвало да 

отговаря  на  нормалната  хартиена  бюлетина.  Ние  има  дадохме 

образци,  ксерокопия  и  са  направили  това.  Аз  на  първо  четене 

виждам,  че  това  е  така.  Разбира  се,  тук  пише  район  №  2,  за 

следващите машини, които са в останалите райони, ще пише район 

№ 3 и т.н. Но както казах, това ще го одитираме другата седмица. 

Тук  долу  има  едно  квадратче,  което  е  ново,  не  подкрепям 

никого. Идеята е следната: натискам това, което гласувам и отиваме 

на следващия файл. Би следвало да се появи някакво кръстче.  Ето 

появява се едно кръстче. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  първия  и 

втория файл виждам, че нямаме някакви съображения. 

Има съображения господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не подкрепям никого би трябвало да се 

изпише както в хартиените бюлетини с главни букви според мен.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това ще го дадат на машина и чак тогава 

ще го приемем. Тук са картинките като на мултипликационен филм, 

но те още не са раздвижени. Значи „не гласувам за никого” ще бъде с 

главни букви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отиваме на третия файл.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На фона на бюлетината се появява другия 

екран за потвърждаване на гласуването. Гласуването е с въпроса „Не 

сте  избрали  никого,  сигурен  ли  сте,  че  искате  да  приключите  с 

празен вот”. И се дават двете опции. Ако натисна „отмени”, ще се 

върна отново в първоначалната бюлетина, ако натисна „гласуване”, в 

такъв случай потвърждавам, че никого не съм избрал по същество.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, госпожа Матева 

иска думата.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  се  мъча  да  си  спомня  при 

предишното  гласуване  с  машините  дали  имаше,  сигурна  съм,  че 

имаше такъв един екран излизаше, след като избереш да можеш да 

върнеш обратното. Тук се задава директно въпроса „Не сте избрали 

никого,  сигурен  ли  сте,  че  искате  да  приключите  с  празен  вот”. 

Мисля, че предишния път този екран не стоеше по този начин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ние  можем  да 

гледаме три или четири, вижте какво пише в четири.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гледайте го в система. На следващия файл 

е написано тъкмо това. Те се опитват, не казвам, че това е добрият 

начин да го правят или не, просто проблематизирам двата проблема 

и се опитвам да ги вкарам в едно. Първият вариант е, че човекът не 

натиска нищо и машината го подканя „Ти ще избереш ли нещо или 

няма да избереш”. Това е първият въпрос на машината. Редакцията 

на въпроса ще я направим. Те ни предлагат този вариант. А другият 

вариант  е  „Не  подкрепям  никого”,  което  е  следващият  проблем. 

Изрично  казвам,  че  не  подкрепям  никого.  Едното  е  изрично,  а 

предното, за което говорих, е мълчаливо. Ето това е проблемът. И 

как искате да решим сега проблема, това стои пред нас в момента.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не е точно така. И в двата случая той не 

е бил пасивен.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ама не е сложил кръстчето. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  правим  брейн 

сторнинг в момента. Има ли възможност в момента да говорим по 

направеното предложение, след това да правим други предложения? 

Ако  говорим  по  едно  и  също време  за  петнадесет  неща,  няма  да 

стане. Сега говорим за три, четири и пет какво да пише като текст.

Господин Томов иска да направи предложение, моля.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  По  отношение  на  празния  вот  бих 

предложил,  за  да  бъдат  унифицирани  на  четири  и  пет,  когато  се 

тръгне към потвърждаване на гласуването, текстът да бъде: „Не сте 

избрали  никого.  Сигурен  ли  сте,  че  това  е  вашето  желание?” 

Съответно на четири да бъде: „Избрали сте „не подкрепям никого”, 

сигурен ли сте, че това е вашето желание”.  (Силен шум и реплики в  

залата.)Добре,  хайде  чуйте  ме  докрай,  преди  да  не  сте  съгласни. 

Това е крайно неуважение, аз имам чувството, че няма нужда изобщо 

нищо да говоря пред тази комисия. Както желаете, мога да не казвам 

нищо. Започвате с критиките без микрофон преди да съм свършил 

изказването си. Някак си не е много колегиално. Извинявайте.

Предложението ми за четири е отново при потвърждаване на 

гласуването текстът да бъде : „Не сте избрали никого” и питането да 

бъде същото: „Сигурни ли сте, че това е вашето желание?” и при пет 

текстът да бъде: „Избрали сте…”, посочва се президентската двойка 

и  отново въпросът: „Сигурни ли сте, че това е вашето желание?” И в 

трите случаи се потвърждава с „да”, „не” или с гласуване „отмени”. 

Във всеки случай ни трябва унифициращо писане на три, четири и 

пет според мен, съвсем еднакво да бъде и в трите  случая.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  правим  брейн 

сторминг,  взимам  повод  от  предложението  на  господин  Томов. 

Правя предложение близко до неговото, не съм го изчистила. Можем 

да започнем така: „Няма отбелязване в квадратчето, сигурни ли сте, 

че искате да продължите?”

РОСИЦА МАТЕВА: Не можем ли директно да напишем: „Не 

сте гласували за никого, сигурен ли сте, че искате да пуснете празна 

бюлетина?”
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, нещо в този дух.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  се  помъчих  да  намеря  в 

предишни години какво излизаше на екрана, докато говорихме и ми 

се  струва,  че  трябва  да  се  върнем  към  добрата  стара  практика,  а 

именно  на  втория  екран,  след  като  си  направил  своя  избор  и 

натиснеш „гласуване”, на екрана да излиза това, за което си гласувал 

като  листа  или  празна  бюлетина,  или  квадратчето  „не  подкрепям 

никого” и записът отдолу да бъде: „Потвърдете своя избор”. Защото 

тогава  ти  виждаш  само  своя  избор  на  екрана,  така  беше  при 

предишните машинни гласувания и с повторното потвърждаване на 

избора вече реално гласуваш. Без да питаме сигурни ли сте, не сте ли 

сигурни и кога ще станете сигурни.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не съм сигурен,  че е  така.  Оттеглям 

доклада,  моля всички предложения да се направят писмено,  да го 

дам,  да  извикам фирмата  тук,  да  си  натискаме копчетата  и  да  си 

играем в момента. Не мога да се концентрирам в безкрайните думи и 

в различните концепции. Няма как да го направя. Оттеглям го. Моля 

до  утре  всички  да  си  напишат  на  един  лист  хартия  всичките  си 

безкрайни предложения на този текст, но в алгоритъм, ако може, а не 

мисля или не мисля, за да може да извикаме фирмата и да й обясним.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги следващо работно 

предложение.  Екран  първи  –  празна  бюлетина  –  „потвърди”, 

„отмени”. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Трябва да бъде изписано в текст, защото 

те са техници и искат първо, второ, трето, четвърто без приказки. Аз 

затова казах да ги извикаме тук и да им обяснете точно какво искате 

в крайна сметка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се,  господин 

Чаушев, но в момента правим предложението, което обсъжда ЦИК, 

след което текстът трябва да се изпише. 

Първи  екран  –  празна  бюлетина  –  „потвърди”,  „отмени”. 

Втори екран – „Не подкрепям никого” – „потвърди”, „отмени”. Трети 

екран – имената на кандидатите и политическата  сила,  която ги е 
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издигнала или надпис „независим кандидат/независими кандидати” – 

„потвърди”, „отмени” и номера на бюлетината.

Колеги, имаме ли по такива текстове забележки? След което 

ще бъде изписано, за да се види още веднъж, да се визуализира.

Колеги,  вече  знаем  как,  ще  го  напишем.  Има  ли  и  други 

въпроси, за да мога да дам кратка почивка, за да бъде изписано? Има 

ли други въпроси, които трябва да поставите, господин Чаушев?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Нямам  други  въпроси,  хората  искат 

кратки и ясни изречения, а не безкрайно философски, лингвистични 

или не знам какви си възгледи за света. Ако видя такъв текст, мога 

нещо да  кажа,  но да  слушат от  едното,  към другото,  към третото 

просто няма как да стане.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, с това давам 15-минутна почивка.

(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 14 

членове на Централната избирателна комисия,  имаме необходимия 

кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги,  въпреки  че  докладчикът  в  момента  не  е  тук. 

Почивката я дадохме по отношение на надписите, които ще излизат 

върху бюлетината за машинно гласуване. Много ви моля, колеги, в 

папката за днешното заседание отвъд папките на отделните колеги 

най-отдолу съм ви предложила отговорите след обсъждане тук, дали 

това ще бъдат те или не. Моля да ги погледнете. Първият случай е 

ясен,  излиза  празна  бюлетина.  Във  втория  случай  излиза  светло 

полето  „Не  подкрепям  никого”.  В  третия  случай  излиза  светло 

полето  „На  партия  №..  и  имената”  заедно  със  символа,  който  е 

поставил лицето в квадратчето.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен  

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

няма.

 Предложението се приема.

Колеги, погледнете разписките в папката на господин Чаушев 

към вх. № ПВР-23-72.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изображението,  което  излиза,  в 

него при разчитането би трябвало да се съдържа номера.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подкрепям,  така  е. 

Колеги,  гледаме  в  момента  протокола,  преди  формално  да  го 

утвърдим.  По  отношение  на  разписките  някой  ще  прави  ли 

предложение?

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих предложил все пак на разписката, 

втората разписка, когато има конкретен избор, да фигурира и номера 

на  бюлетината.  Просто  да  следваме  същия  формат  както  е  в 

бюлетината  –  от  ляво  партия  или  независим  кандидат,  от  дясно 

името,  президент,  вицепрезидент,  между  тях  квадратче  с  номера. 

Това  би  облекчило  евентуално ръчно  преброяване,  ако  се  наложи 

поради някаква причина.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Това,  което  прилича  на  мравуняк, 

всъщност  е  сканиращ  QR  код,  на  който  е  вкаран  номера  на 

бюлетината и за ръчно броене се брои с въпросния код, за да не се 

усложнява тук дали е празен вот, къде е отбелязано и какво. Когато 

се вадят от кутията,  те са с  един сканиращ код и там се отразява 

номера на бюлетината.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  всъщност  беше 

потвърждение на тезата, която господин Андреев изложи. 

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Това  е  така,  но  когато  се  брои  чрез 

машината. Аз това няма да коментирам. Може да има обжалвания, 

може да има административен съд, който не споделя вашето мнение. 
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Казах при евентуално ръчно преброяване, при което не се използва 

машина наличието на този код, който няма отношение към софтуера 

и към начина, по който машината обобщава тази информация, но има 

отношение към възможността, заради която всъщност се издават тези 

разписки, да се извърши ръчно броене независимо от машината. 

Предлагам да  се  добави  номера  и  да  се  запази  формата на 

бюлетината – от ляво да се сложи партия или независим кандидат, от 

дясно партията, а между тях да фигурира номера, което би облекчило 

евентуално ръчно преброяване. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  господин  Томов,  чухме  допълнителните 

коментари.

Подлагам  на  гласуване  предложението  на  господин  Томов 

поставяне на номерчето в бюлетината на разписка № 2.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за –  7  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Румен Цачев, Таня  

Цанева  и  Цветозар  Томов), против  –  5  (Александър  Андреев, 

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица 

Матева).

 Предложението не се приема.

 Колеги,  кратък  отрицателен  вот.  Приех  становищата, 

изразени от господин Райков и господин Андреев.

Колеги,  второто  предложение,  което  постъпи,  е  да  се 

разместят местата наименование на политическата сила и имена на 

кандидатите,  съответно  независими  кандидати,  имена  на 

кандидатите на разписка № 2.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  10  (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов), против – 2 (Ивилина Алексиева, Мартин Райков).

Това предложение се приема.
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Колеги, позволете ми кратък отрицателен вот. Считам, че за 

да  осигурим  безпроблемно  машинно  гласуване,  не  трябва  13  дни 

преди изборния ден ние да правим други промени извън абсолютно 

необходимите, които направихме преди малко.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряване  на  разписките 

заедно с промяната, която направихме.

Колеги, отменям гласуването.

Надявам  се  гледате  внимателно,  защото  сега  сме  към 

одобряване  на  разписките.  Имате  ли  в  крайна  сметка  други 

предложения.  Гласувахме  определени  предложения.  Искате  ли 

някакво прегласуване или да отиваме директно към гласуване?

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  в  рамките  на  обсъждането 

предлагам  така  да  останат  разписките,  както  са  ги  дали.  Тоест,  в 

средната разписка да направим разместване от ляво и от дясно, за да 

не създаваме и затруднения евентуално,  а  и за  да се пести време. 

Мисля, че с това не влияем по никакъв начин върху броенето и върху 

отчитането на резултатите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам на  гласуване  предложението  на  господин 

Цачев да одобрим разписките така, както са ни предложени.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  11  (Александър Андреев, 

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 3 (Бойчо Арнаудов, Росица 

Матева и Цветозар Томов).

Прие се това предложение.

Заповядайте, господин Томов, за отрицателен вот.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  гласувах  „против”,  тъй  като 

смисълът  на  издаването  на  тези  разписки  е  в  крайна  сметка 

единствено,  за  да  има  допълнителни  възможности  за  контрол  и 

проверка  на  отчетени  от  машината  резултати.  Непоставянето  на 

номера  на  бюлетината  във  втората  разписка  създава  излишно 
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допълнително  затруднение  при  евентуално  ръчно  преброяване  на 

разписките. Иначе няма за какво да съществуват освен да се провери 

ръчно  резултата,  ако  се  наложи  това.  Затова  се  издават  тези 

разписки. От тази гледна точка смятам, че Централната избирателна 

комисия взе нелогично решение. Благодаря.

Колеги,  имаме ли още някакъв въпрос да обсъждаме около 

машинното гласуване? Моля да си помислите от кои специализирани 

институции и научни звена ние ще каним лица за експертния одит на 

системата за машинно гласуване и да бъдем готови за утре с това.

Продължаваме със следваща точка  от дневния ред:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам с вх. № ПВР-20-479 

сме  получили  сигнал  от  СЕМ.  Според  този  сигнал  е  извършено 

наблюдение  съгласно  установен  график  на  радио  програма  Радио 

FM+ е констатирано, че на 19 октомври на страницата на медията е 

обявен  договор  с  ПП  ГЕРБ  за  предизборна  кампания  за 

президентските  избори  2016  по  смисъла  на  чл.  180  от  Изборния 

кодекс.  Публикувано  е  и  споразумението  между  доставчика  на 

медийни услуги и политическата партия и условията, при които ще 

се  осъществява  гореспоменатия  договор,  като  при  описанието  на 

страните  са  посочени  личните  данни  на  подписалия  договор  от 

страна на ПП ГЕРБ, съответно неговото ЕГН и други лични данни, 

както  и  на  упълномощилия  го  да  подпише  договора.  Съветът  за 

електронни  медии  отчита  нарушение,  за  което  ни  сигнализират 

своевременно,  като  не  е  посочено  нито  какво  е  нарушението,  в 

смисъл  няма  точно  описание  на  нарушението,  нито  на  каква 

разпоредба е това нарушение. 

Аз вчера извърших проверка, действително има публикувана 

информация  на  интернет  страницата  на  радиото,  съответно  е 

възможно и да се оспори споразумението, няма данни обаче кога е 

публикувано.  От  съдържанието  на  публикацията  не  може  да  се 

установи кога е публикувано. По чл. 180 единственото нарушение, 

което на  мен ми се  струва,  че  може да  се  твърди,  че  е  налице,  е 
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евентуално ако не е публикуван в срок, защото задължението е в 3-

дневен срок от сключването. Въпросното споразумение е сключено 

на 3 октомври 2016 г.

В този ред на мисли на мен ми се струва,  че единственото 

нарушение,  за  което  евентуално  сме  сезирани,  е  свързано  с 

нарушение на Закона за личните данни. Ще ви помоля все пак да 

изчетете и вие сигнала, защото ако се обединим около това, трябва да 

го изпратим на Комисията за защита на личните данни. Докладвам 

ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря. Колеги, с вх. № ПВР-20-508 от 

25.10.2016 г. чрез ЦИК до Върховния административен съд жалба от 

„Евроком национална  кабелна  телевизия”  ООД срещу  протоколно 

решение  на  Централната  избирателна  комисия,  поставено  на 

21.10.2016  г.,  с  което  не  е  одобрен  договор  за  предоставяне  на 

медиен пакет на стойност 11 340 лв. с кандидат студентска двойка 

Пасков и Съев.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмото, 

което ви докладвах вчера за запознаване и което ще бъде обсъдено на 

работна група днес към вх.  № ПВР-04-170 от 25.10.2016 г.  като с 

него от Министерството на външните работи ни поставят въпроси по 

отношение на няколко неща.  На първо място питат  как следва да 

процедират  ръководителите  на  ДКП-та,  където  няма  да  има 

предварително  вписани  избиратели  в  избирателния  списък, 

съответно  в  списъка  на  гласоподавателите,  като  разясняват  какви 

изборни книжа и материали се предават, как следва да процедират 

тези  ръководители  на  посочените  по-горе  ДКП-та  от  писмото 

относно изискването за  предаване  на председателя  и  секретаря  на 

СИК извън страната на списъците Приложение № 6-ПВР, списък за 

гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент 

на  републиката  и  съответно  Приложение  №  6-НР,  списък  за 
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гласуване  извън  страната  при  произвеждане  на  националния 

референдум, при положение че такива не могат да бъдат доставени, 

тъй като липсват избиратели, които да бъдат вписани в тях. Как да 

бъде организирано гласуването в тези избирателни секции, в които 

не може да бъде доставен списък на лицата,  които имат право да 

гласуват поради липса на избиратели и в какъв документ СИК извън 

страната  следва  да  вписва  в  изборния ден  явилите  се  да  гласуват 

избиратели.  Тука  ни  обръщат  внимание,  че  на  предходния 

референдум СИк извън страната е предавала формуляр със списъка 

на гласували извън страната, съответното приложение, и формулярът 

със списък за гласуване е бил одобрен от ЦИК като част от книжата 

за провеждане на национален референдум през 2015 г.

В тази част писмото беше обсъдено днес от мен и колегата 

Матева,  и  колегата  Андреев  на  срещата  на  работната  група  и 

предлагаме  да  бъде  предаван  макар  и  не  наименован  формуляр, 

който е наша изборна книга,  така както са посочени в писмото от 

Министерството  на  външните работи  съответните  приложения.  Да 

изпратим отговор в този смисъл.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  

Райков, Росица Матева, Румен Цачев Севинч Солакова и Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По раздел втори от писмото, което 

ви докладвам, са използвали възможността, сочат от Министерството 

на външните работи,  да ни обърнат внимание,  че са констатирали 

неточности в посочения от тях протокол на СИК за гласуване извън 

страната в избирателна секция и сочат конкретното приложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да 

обсъждаме поставените въпроси. Време за запознаване и след това 

ще открия дискусията.
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Упълномощавам госпожа Солакова да води.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  по  втория  поставен  въпрос 

предлагам преди подписите на лицата, които предават и приемат, да 

вкараме  още  един  нов  ред,  на  който  да  бъде  записано:  „Брой 

избиратели…”  за  вписване  на  броя  на  избирателите,  които  са  в 

избирателния списък, съответно в същия протокол, който се отнася 

за  предаване  на  списъка  за  гласуване  в  националния референдум, 

който е Приложение № 56-НР.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  И даваме съдържанието на 

този ред в кавички.

Колега Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля това да се подложи на обсъждане. С оглед обсъжданията, които 

направихме в оперативен порядък стана ясно, че ние сме одобрили 

предпечатната  заготовка по отношение на поставения ни въпрос в 

частта  7а  и  7б.  Да  направим проверката  дали  е  отстранено.  А по 

отношение на въпроса, който се поставя за т. 4, аз нямам конкретно 

предложение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

за вашите становища.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с указания в момента можем да го 

решим при положение до утре сутринта да имаме информация дали 

са отпечатани със сигурност или не са отпечатани, за да знаем как да 

реагираме. Указанието ще е в една посока, въпросът е към кого да 

бъде отправено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  същество 

предложението  на  господин  Цачев  е  отлагане  на  тази  точка  до 

утрешното  заседание  и  извършване  на  проверка  за  хода  на 

отпечатване на протоколите. Колеги, това е процедура.

Подлагам  на  гласуване  така  направеното  процедурно 

предложение. Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК:  за –  12  (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов,  Ерхан Чаушев,  Владимир Пенев,  Иванка Грозева,  

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
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Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова), против  –  2 

(Йорданка Ганчева и Росица Матева).

Предложението се приема.

Продължете със следващ доклад.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвах ви в предходно 

заседание писмо с вх. № ПВР-04-01-169 от 21.10.2016 г., което е от 

Министерството  на  външните  работи  и  в  него  ни  се  обръща 

внимание  като  се  излагат  данни,  че  на  територията  на  Сингапур 

функционира почетно консулство на Република България, че имаме 

некоректно посочване на мястото, което е определено съгласно наше 

решение. Днес беше обсъдено в работна група и ние предлагаме да 

ни бъде извършена корекция на решението, с което сме определили 

това място за гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухте 

предложението на работната група. Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Ерхан Чаушев,  Владимир Пенев,  Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, днес по-рано в заседанието 

ви докладвах разписките и забележките,  които са в папка с моите 

инициали и които бяха обсъдени днес на работна група. Предлагам, 

ако  колегите  нямат  забележки  и  бележки  за  допълване,  да  ги 

одобрим и да ги изпратим на Министерството на външните работи и 

на ДАНС с едно писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари, допълнения? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Ерхан Чаушев,  Владимир Пенев,  Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 
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Иванова,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-04-

01-184  от  2016  г.,  което  е  информация,  препратена  ни  от 

Министерството на външните работи, като се сочи, че във връзка с 

инструкции,  дадени  в  съответния  документ,  разполагат  със 

споменатата техника. Мисля обаче, че това съм ви го докладвала с 

друг входящ номер, така че остава за сведение.

Докладвам с вх. № ПВР-04-01-183 от 25.10.2016 г. писмо от 

госпожа Краликова.  Приложен ни е изпратен списък на техника и 

канцеларски материали, необходими за работа на комуникационния 

пункт.  Предлагам  да  възложим  на  администрацията  да  осигури 

материалите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Ерхан Чаушев,  Владимир Пенев,  Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  знаете,  че 

получихме  проектобюджет  от  Министерството  на  финансите  и 

възложихме  на  главния  счетоводител  да  направи  съответната 

обосновка  за  пореден  опит  да  представим  на  вниманието  на 

министъра  на  финансите  искането  на  Централната  избирателна 

комисия да бъдат осигурени необходимите средства за обезпечаване 

дейността на Централната избирателна комисия при изпълнение на 

законово определените й функции като независим държавен орган. 

Във вътрешната мрежа трябва да е публикувано вече предложението 

за  писмо до  министъра  на  финансите.  Изготвено  е  въз  основа  на 
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предложението  за  проектобюджет  в  рамките  на  процедурата  за 

изготвяне на предложение за проект на бюджет преди изготвянето на 

законопроекта за държавен бюджет за следващата година и изпратен 

на  министъра  на  финансите  на  2  септември  2016  г.  и  по-точно  в 

обяснителната  записка,  изготвена от главния счетоводител наред с 

всички  документи,  които  се  изискват  съобразно  указанията  на 

Министерството на финансите по бюджетното прогнозиране.

Уважаеми  колеги,  да  направим  отново  искане  за  всички 

разлики  по  отношение  на  разходи  за  персонал  със  съответната 

обосновка, разликата по отношение на издръжката, която се явява в 

проекта на бюджет, представен на вниманието ни от Министерството 

на финансите, за капиталовите разходи и да посочим, че всички тези 

средства са необходими за обезпечаване дейността на Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Ерхан Чаушев,  Владимир Пенев,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  

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

Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

 СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, от Министерския 

съвет сме получили писмо по електронната поща с вх. № ПВР-03-37 

от  25.10.2016 г.  Приложено ни се  изпраща график за  доставка  на 

книжата за изборите за президент и вицепрезидент по направления и 

дати, както и разпределението им по изборни райони, доставката с 

транспорт на изпълнителя „Демакс” АД. Охраната, разбира се, е от 

МВР. Това са уточненията, които са направени в писмото. Трябва да 

е публикувано във вътрешната мрежа.

Наред  с  това  имаме  писмо,  което  вчера  докладвах  за 

доставката  на  бюлетините  за  националния  референдум.  Копия  от 

двете писма ще бъдат поставени в отделна папка до информацията 
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относно отпечатването на хартиените бюлетини, защото знаете, че до 

нас също ще стигат и въпроси от районните избирателни комисии и 

да  имаме  предварителна  информация  по  отношение  на 

разпределението  по  райони и  графика  за  доставка  на  тези  книжа, 

както  ви  казах,  и  на  бюлетините  за  гласуване  в  националния 

референдум. 

С вх. № ПВР-03-34 от 24.10.2016 г. е обобщената информация 

във  връзка  с  книжата  и  материалите  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент и на националния референдум. Това е същото писмо, 

което  ще  се  намира  на  масата  наред  с  информацията  за 

отпечатването  на  хартиените  бюлетини.  За  сведение  ви  ги 

докладвам.

И писмо с вх. № НР-03-16 от 24.10.2016 г. 

Копия на тези три писма ще се намират до информацията за 

отпечатване на хартиените бюлетини.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  да  се 

ориентираме към приключване.

Закривам  днешното  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия.

Свиквам следващото заседание утре в 10,30 часа. 

(Закрито в 18.30 часа)

                        

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    Ивилина Алексиева
 

                                          СЕКРЕТАР: 

    Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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