
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 427 

На 27 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

І. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ:

1. Доклад по разяснителна кампания. 

Докладва: Росица Матева

2. Проект  на  решение  относно  изменение  на  Решение 

№ 3796-ПВР/НР. 

Докладва: Румен Цачев

2.а. Проект  на  решение  за  гласуване  на  избиратели/ 

гласоподаватели в община Аксаково, област Варна. 

Докладва: Йорданка Ганчева

2.б. Заявка за допълнителни тиражи. 

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклад относно машинното преброяване. 

Докладва: Цветозар Томов

3.а. Обсъждане  на  обучения  на  СИК,  в  които  ще  се 

произвежда машинно гласуване. 

Докладва: Ерхан Чаушев

4. Регистрация на социологически агенции. 



Докладва: Цветозар Томов

4.а. Регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Мартин Райков

4.б. Доклад  относно  допълнителни  дейности  във  връзка  с 

компютърната обработка. 

Докладва: Емануил Христов

5. Съобщение за реда на гласуване на студенти. 

Докладва: Владимир Пенев

6. Доклади по медийни пакети. 

Докладват:  Таня  Цанева,  Бойчо  Арнаудов,  

Катя Иванова, Мартин Райков

ІI. ДРУГИ: 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Румен Цачев, Мария Бойкинова

8. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Александър  

Андреев,  Георги  Баханов,  Владимир  Пенев,  

Катя Иванова, Румен Цачев, Ерхан Чаушев,  

Мария Бойкинова

9. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева

10. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  

Ганчева,  Александър  Андреев,  Георги  

Баханов,  Мария  Бойкинова,  Катя  Иванова,  

Метин Сюлейман, Цветозар Томов, Росица  

Матева, Иванка Грозева, Ивайло Ивков

11. Разни.

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 
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Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

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

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

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Камелия  Нейкова  и  Румяна  Стоева-

Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  14,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  27  октомври  2016 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така  предложения  ви  дневен  ред?  –  Видях  първи  беше  господин 

Райков. Заповядайте. 

МАРТИН РАЙКОВ: Моля да включите нова точка в дневния 

ред – регистрация на наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще 

бъде  нова  точка  4.а.  за  регистрация  на  наблюдатели  с  докладчик 

господин Райков. 

Следваща беше госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  моля да  ме включите  в  точката  за 

доклади по жалби и писма. 

От името на госпожа Ганчева моля да  я включите в доклади 

по писма и да включите нова точка – проект на решение за гласуване 

на избиратели/гласоподаватели в община Аксаково. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това 

може  би  трябва  да  бъде  нова  точка  2.а.  -  проект  на  решение  за 

гласуване на избиратели/гласоподаватели в община Аксаково. 

Следващ беше господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Госпожо председател,  ако  обичате, 

моля да включите нова точка относно доклад за извършването на 

допълнителни  дейности  във  връзка  с  предприетите  промени  в 

Изборния кодекс за компютърната обработка.  Въпросът е много е 

сериозен и да не бъде много назад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се, 

считам, че това трябва да бъде нова точка 4.б., колеги, с докладчик 

господин Христов. 

Госпожа Грозева беше следващата. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да  бъде включена в искания за 

изплащане на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 

Следващ докладчик е господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в отваряне на помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  И  мене  да  включите  в  отваряне  на 

помещения.  И  моля  по-напред  да  включите:  обсъждане  на 

провеждане на обучения на СИК, определени за машинно гласуване. 

Понеже сме в съгласувателни действия,  моля да ме изслушате да 

приемем или да отхвърлим тази идея с допълнителни уточнения, за 

да можем до края на деня да напишем едно писмо и в крайна сметка 

тези хора по места да знаят какво ще правим занапред – останаха 

около 10 дена. Моля да се разгледа, за да се напише впоследствие 

писмото, пък и да се изпрати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  предлагам  това  да  бъде  нова  точка  3.а.  –  доклад 

относно  обучение  на  СИК,  в  които  ще  се  произвежда  машинно 

гласуване, с докладчик господин Чаушев. 
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Други предложения? – Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Като  отделна  точка  моля  да  се 

включи заявка за допълнителен тираж на бюлетини за 23.РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  бих 

предложила да бъде нова точка 2.б.

И отново госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точката за отваряне на запечатани 

помещения да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 

госпожо Бойкинова. 

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, давам в момента така актуализирания дневен ред на 

директора на дирекция, за да може да се актуализира и на нашата 

страница.  На нашата интернет  страница към настоящия момент  е 

публикуван единствено проектът на дневен ред, но ние в момента го 

допълнихме. И съобразно промените в чл. 54 от Изборния кодекс, 

трябва да публикуваме своевременно на интернет страницата ни и 

актуализирания дневен ред. 

Позволете ми преди да преминем по точките от дневния ред, 

колеги, да ви информирам, че днес по обективни причини отсъства 

госпожа  Сидерова.  Другите  колеги  в  момента  са  на  брифинга  на 

Централната  избирателна комисия,  който все още продължава.  Аз 

открих брифинга, колеги, и на откриването информирах и споделих 

с журналистите степента на готовност на Централната избирателна 
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комисия да отговори, да изпълни, да приведе в действие в рамките 

на нашата компетентност гласуваните вчера от Народното събрание 

изменения и допълнения в Изборния кодекс. 

Също така бих искала да ви информирам, че господин Ивков 

ме информира, че ще закъснее за заседанието. 

Колеги, позволете да информирам,  че на госпожа Нейкова й 

се наложи да отсъства от заседанието поради обективни причини. 

Колеги,  доколкото  по  точка  първа  докладчикът  към 

настоящия  момент  отсъства,  поради  факта  че  е  на  брифинг, 

предлагам да преминем към точка втора от дневния ред. (Реплики.)

Колеги, въпреки че дадох думата по точка втора и с оглед на 

спешността бих ви предложила, ако не възразявате,  да започнем с 

точка 3.а., за да може господин Чаушев да представи на вниманието 

ни ситуацията и писмото. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

3.а. Обсъждане  на  обучението  на  секционните 

избирателни  комисии,  в  които  ще  се  произвежда  машинно 

гласуване. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  определили  сме  500 

секции за машинно гласуване.  Те са разположени в районите, във 

всеки административен център на областта, и в други два, а в някои 

случаи и по един на друго населено място. Проблемът, който стои 

пред нас, е да проведем в оставащите ни срокове обучението на тези 

секционни избирателни комисии, които вече сме определили. 

Предлагам следната двустепенна система на провеждане на 

това обучение: 

Първо,  в  сградата  на  ЦИК хвърлих един поглед в долното 

помещение, където провеждаме пресконференциите – има място да 

се проведе обучение на представители на РИК, заедно с фирмата-

изпълнител  на  обществената  поръчка.  Да  им  се  демонстрират 

машините,  които  впоследствие  –  тези  представители  на  РИК –  в 

периода  2-4  ноември  2016  г.,  заедно  съгласувано  пак  с  фирмата 

изпълнител,  да  си  проведат  обученията  по  места  в 
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административните  центрове,  като  междувременно  РИК  осигури 

съответните  помещения,  съгласувано с   администрациите;  намери 

връзка с тези секционни комисии и осигури присъствието за периода 

2 – 4 ноември 2016 г. така, както си преценят в този период, да си 

проведат  това  обучение.  Да  оставим  това  на  този  етап  самите 

районни избирателни комисии да си преценят в какъв период да си 

проведат тези обучения от 2 до 4 ноември. 

Това е така да се каже грубата идея. Предлагам да опиша това 

в писмо, което да ви представя впоследствие за одобрение, като в 

това писмо се посочи, че РИК трябва да си определят представител 

за  това  обучение,  което  организира  ЦИК.  Това  обучение  ще  се 

проведе в сградата на ЦИК. Предлагам да е или на 31 октомври – но 

вече  не  го  виждам как  в  събота  и  в  неделя  ще стане;  или на  31 

октомври, или на 1 ноември да се проведе това обучение, за което 

РИК като си вземат съответните  решения,  да  уведомят  незабавно 

ЦИК  за  взетите  решения,  за  да  можем  ние  да  си  организираме 

другите неща. 

Междувременно  до  31  октомври  или  1  ноември  ние  ще 

приемем и въпросните правила – най-късно утре, така че те ще имат 

вече и материалите, с които да проведат съответните си обучения. 

Въпрос е на логистика, въпрос на организация, поради което мисля, 

че трябва да започнем от единия край, а междувременно в процеса 

да уточняваме и подробностите. 

За  мен  първа  цел  е  да  си  проведем  обучението  тук  с 

представители на РИК в ЦИК, а в следващия период със съгласувани 

действия  на  ЦИК,  РИК,  представители  на  фирмата  да  си 

организираме и обученията за периода 2 – 4 ноември 2016 г. Разбира 

се, това ще ви го дам в разгърнат писмен вид, но аз искам да видя 

дали приемате въобще идеята, а след около два часа ще имате вече и 

алгоритъма на  съответните действия. Ако го приемете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Заповядайте, господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз напълно подкрепям това, 

което каза господин Чаушев. Не защото ние с него сме го обсъдили 

предварително  в  детайли,  включително  и  в  колко  часа  да  бъде 

обучение,  а  днес,  като  бяхме  на  обучението  в  „Информационно 

обслужване“ АД, бяха и представители на седем комисии и то от 

големите – Бургас, Варна и т.н.

Един от въпросите,  които поставяха,  беше свързан точно с 

машинното гласуване. Защото там е нямало досега експериментално 

машинно гласуване.  За тях това е нещо ново и те имат опасения, 

въпреки че им обясних, че не са чак толкова страшни нещата. Но те 

имат опасения от това кога ще стане графикът за обучението, кой ще 

обучава… Просто са в едно неведение. И аз им казах, че не мога да 

им дам точен график, защото ЦИК още не го е приела, но до края на 

седмицата  ще  бъде  даден  графикът   и   своевременно  ще  бъдат 

обучени за това нещо. 

В  понеделник  и  във  вторник  всичките  тия  седем  районни 

избирателни комисии предвиждат да извършат обучението на СИК 

като  цяло.  Така  че  е  много  удобно наистина,  ако ние за  вторник 

направим обучението тук, и да им остане сряда и четвъртък като се 

върнат.   Да  има  поне  по  един  човек  от  РИК,  който  да  види,  че 

нещата не са чак толкова страшни. Защото който не го е виждал, се 

опасява.  Като не си виждал нещо, разбира се,  смяташ, че е  нещо 

много  сложно.  Този  човек  да  има  така  да  се  каже  първичните 

познания и опит и когато отидат от „Сиела“ да обучават, той да им 

бъде в помощ и впоследствие фактически той да бъде посредникът 

между тези секционни избирателни комисии, които са във всички 

райони и районната избирателна комисия. 

Затова аз  напълно подкрепям това,  което господин Чаушев 

каза  и  това  е  може би  най-добрият  вариант.  Още повече,  че  ние 

самите  не  знаем  хората,  които  в  тези  области  ще  извършват 

обучението, доколко ще бъдат обучени, запознати. Добре е да има 

един  човек,  който  тук  е  получил  от  извора,  така  да  се  каже, 

информацията. 
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Затова аз подкрепям това и ще ви моля и вие също. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Колеги, други коментари? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Благодаря – прие се това предложение. 

Колеги, изчерпахме тази точка от дневния ред към настоящия 

момент. 

Колеги, сега ще отидем на точка: 

4.б. Доклад относно допълнителни дейности във връзка с 

компютърната обработка. 

Докладчик е господин Христов – заповядайте. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  колеги,  във 

вътрешната мрежа в моята папка има един-единствен PDF-файл. Ще 

ви помоля да го  отворите,  защото трябва все пак подробно да го 

разгледаме и визуално е по-добре. 

Имахме устни разговори преди време, още когато  не бяха 

взети решенията, но в пространството се коментираше в какъв вид 

могат  да  бъдат  –  къде  би  дало  отражение  това  нещо  върху 

софтуерния продукт, който беше разработен и дори имахме позиция, 

която ни успокояваше донякъде.  Но последните изменения,  които 

станаха – особено с обединяването на частичните избори с изборите 

за  президент  и  вицепрезидент  и  за  националния  референдум, 

усложниха малко нещата. Затова „Информационно обслужване“ АД 

ги помолих, когато излязат нещата, да ни информират, тъй като те 
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имат  най-добър  поглед  върху  това,  къде  ще  са  необходими 

промените. 

И в писмото, което виждате, те са включени в четири точки. 

Първата  програма,  която  трябва  да  бъде  доработена,  е 

относно софтуерната система, която беше разработена, която работи 

в изчислителните пунктове към общинските избирателни комисии за 

частичните и за новите избори, но в момента се произвеждат само 

частични.  Този  програмен  продукт  ще  се  ползва  не  само  за  тези 

избори, но и за следващите, които са на 11 декември 2016 г., и за 

февруари  и  т.н.  до  края,  ако  няма  други  изменения.   И  това  е 

свързано  с  промяната  в   системните  алгоритми  в  софтуерната 

система, която касае именно изборите за кмет на община, кмет на 

район и на кметство. Тъй като знаете, че има извършени съществени 

промени в Методика № 4, която касае именно избора на кмет. Тъй 

като това са мажоритарни избори, тук същественото е по отношение 

на това,  че квадратчето „Не подкрепям никого“ за мажоритарните 

избори  досега се изваждаше от действителните гласове и по този 

начин се даваше възможност, макар и минимално, да се вдига още 

на първи тур процентът на този, който е на първо място. Това нещо с 

измененията,  които  вече  са  гласувани  и  предстои  да  бъдат 

обнародвани вероятно утре, е махнато за кмет на кметство, кмет на 

община и кмет на район и за президент и вицепрезидент. Тоест, това 

касае и Методика № 2, и Методика № 4 от Изборния кодекс. 

Докато в изборите за президент и вицепрезидент това касае 

обработката само на централно ниво, т.е. обработката в Централната 

избирателна комисия в изчислителния пункт,  за  кмет на кметство 

касае всички видове частични избори, където има кметове, и това е 

една много сериозна промяна. Необходимо е да бъде направена тази 

промяна и то в изключително кратки срокове, тъй като имаме три 

избора – два избора за кмет на кметство и един за кмет на район, 

които  особено  в  София  обхващат  125  секционни  избирателни 

комисии. И това нещо трябва да бъде доработено в изключително 

кратки срокове. 
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Това нещо по преценка на „Информационно обслужване“ АД 

–  извършването на тази дейност, включително не само разработката 

на  софтуерната  система,  но  и  с  разпространяването  й  по  всички 

изчислителни пунктове в страната,  по-специално сега в Шумен, в 

Девин  и  в  Столичната  общинска  избирателна  комисия  относно 

район  „Младост“.  Разбира  се,  този  програмен  продукт  трябва  да 

бъде  разпространен  и  за  всички  общински  избирателни  комисии, 

защото  предстоят  и  други  частични  избори,  ще  струва  по  тяхно 

предложение 22 000 лв. без ДДС или 26 400 лв. с ДДС. 

Втората  съществена  промяна,  която  трябва  да  бъде 

направена, е в софтуерната система, която работи в изчислителния 

пункт към районните избирателни комисии за предстоящите избори. 

Тук е необходима промяна на системните  алгоритми в системата, 

която работи към РИК, която изчислява резултатите от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  относно  квадратчето 

„Не подкрепям никого“. Това нещо не е толкова ангажиращо. По-

ангажиращо е следното, че с най-последното изменение, което дойде 

малко неочаквано, че изборите в район „Младост“ ще бъдат три в 

едно,  а  не  две  в  едно,  което  означава,  че  ще  трябва  да  бъдат 

обединени  софтуерните  продукти  и  от  местните  избори  –  за 

частичния  избор  на  кмет  на  район,   и  тези  за  президент  и 

вицепрезидент  и  за  национален  референдум  –  да  бъдат  на  едно 

място, така че един и същ оператор да може да обработва, тъй като 

секционната комисия е една, да може да обработва всички видове 

протоколи, включително и тези от частичните избори. Като разбира 

се,  при  това  положение,  тъй  като  има  избор  на  кметове,  дава 

отражение навсякъде. 

Тази промяна е планирана да бъде в рамките на 25 000 лв. без 

ДДС или 30 000 лв. с ДДС. 

Третата промяна на софтуерната система – това е за работата 

на  изчислителния  пункт  към  Централната  избирателна  комисия. 

Сега тук има повече изменения, тъй като в Централната избирателна 

комисия има два вида въвеждане. Знаете, че тъй като няма районна 
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избирателна комисия за чужбина, Централната избирателна комисия 

въвежда  и  първично,  и  вторично  протоколите  от  секционните 

избирателни комисии в чужбина, така че тази промяна, която ще се 

извърши  за  РИК,  ще  трябва  да  бъде  извършена  веднъж  и  за 

секционните  избирателни  комисии  в  чужбина,  които  ще  се 

обработват Централната избирателна комисия. 

Второто  нещо е  свързано  с  това,  че  именно в  ЦИК ще се 

извършват  сериозните  промени  относно  избора  на  кандидатската 

двойка за президент и вицепрезидент. И там дава отражение именно 

тази  промяна  за  квадратчето  „Не  подкрепям  никого“  относно 

изваждането  при  сметките  за  подреждането  на  кандидатските 

двойки,  тоест  тази  промяна  тук  е  съществена.  И  изобщо  това  е 

именно  промяна  в  самия  математически  модел  на  системата  за 

изчисляване на резултатите от изборите и за първия, и за втория тук. 

Другото нещо е промяна и на системата за визуализация на 

данните, на резултатите. Тъй като това нещо се изважда, променят се 

процентите и системата за визуализация също трябва да претърпи 

промяна, за да дава реално и правилно резултатите. Освен това се 

увеличава  броят  на  секционните  избирателни  комисии,  които  ще 

бъдат разкрити извън страната, макар и несъществено, но все пак те 

са като брой 15-20, а може би и малко повече. 

Извършват  се  и  различни  други  контроли  на  качество, 

регресивни тестове, на променените софтуерни модули. Това е доста 

съществена  промяна,  която  трябва  да  бъде  извършена,  и  то  в 

изключително кратки срокове. Проектът тук за извършване на тези 

дейности е 68 000 лв.  без ДДС или 81 600 лв. с 20 % ДДС. 

Другото са общи дейности по всички нива с компютърната 

обработка  на  резултатите.  Това  са  промени  в  софтуера  относно 

второто  въвеждане  на  променените  софтуерни  модули  на  вече 

подготвените  компютърни конфигурации,  тъй  като  знаете,  че  ние 

сме изискали този, който ще  извърши компютърната обработка, да 

има на 40 протокола по един компютър. Те са вече заредени и ще 

трябва  да  има  нова  настройка  на  всички  тези  модули  по  всички 
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компютри,  които  са  разпръснати  из  цялата  страна,  по  всички 

районни  избирателни  комисии;  да  се  извърши  допълнително 

обучение на отговорниците на изчислителните пунктове. Те преди 

малко  повече  от  седмица  извършиха  такова  обучение,  но  тези 

промени изискват поне отговорниците да бъдат детайлно запознати 

с тях и ще трябва да извършат допълнително обучение. 

Тук е  включено и това,  което вчера и днес се извършва,  а 

именно двупосочната аудио- и видео комуникация между лектори от 

Централната  избирателна  комисия  и  районните  избирателни 

комисии, относно обучението, което разбира се много ни улесни в 

този изключително напрегнат момент. Днес бях на такова обучение 

и останах с впечатление, че и двете страни са доволни от начина на 

общуване и на комуникация. Бяха зададени много въпроси, но това е 

друг въпрос, който може би ще разгледаме в друга точка. 

Това  нещо  е  свързано  и  с  оборудването  на  две  зали  в 

„Информационно  обслужване“  АД  –  София,  и  на  съответните 

клонове  на  „Информационно  обслужване“  АД.  Или  ако  не  в 

клоновете, в повечето места беше оборудвано специално с камери и 

свързването  им  с  това  представяне  в  областните  администрации. 

Осигуряването  на  допълнителни  технически  средства  за 

провеждането, а именно това обучение. Извършената допълнителна 

инсталация във всеки РИК и подготовка на мрежовата свързаност. И 

в  крайна  сметка  провеждането  на  експертна  поддръжка,  тъй  като 

самите  обучения  навсякъде  –  и  в  страната,  и  в  „Информационно 

обслужване“ АД, и във всяка от залите системите се поддържат от 

представител на „Информационно обслужване“ АД, така че всичко 

да мине по най-добрия начин, тъй като трябва да има управление на 

тази система. 

И тази дейност е предвидена в рамките на 93 000 лв. без ДДС 

или 111 600 лв. с ДДС. 

Общата сума по тези четири точки е в рамките на 208 000 лв. 

без ДДС или 249 600 лв. с ДДС. 
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Тук имаше още един въпрос, който не е включен, но явно се 

има  предвид,  защото  беше включен  в  програмата  за  компютърна 

обработка  на  резултатите.  Това  е  именно  дейността,  която  е 

необходимо  преброителят  да  извърши  със  стиковането  на 

програмния продукт с машинното гласуване, тъй като там се дават 

кодирани паметите и те трябва тези памети да ги декодират и да 

бъдат въведени директно при въвеждането на резултатите. И да се 

извърши  проверка  между  паметите  и  въведеното  в  секционните 

избирателни  протоколи  за  секциите,  в  които  има  машинно 

гласуване. 

Не е включено това нещо. Явно е останало към общата сума, 

която  е  включена  за  компютърната  обработка.  Аз  смятам,  дори 

според мен сумата е минимално заложена, като се има предвид, че 

това нещо трябва да бъде в изключително кратки срокове. Може би 

е нормална сумата, ако беше в един срок  в рамките на един месец, 

което трябваше да свършат, но тук става въпрос буквално за 4-5 дни 

максимум. И дори аз съм доволен, че се нагърбват с такава тежка и 

отговорна дейност в този кратък момент и че  дават  сигурност на 

Централната  избирателна  комисия,  че  ще  може  да  се  справи  със 

задачата, защото и при нас е много трудно това нещо. 

Затова смятам, че е редно да подкрепим това със сключването 

на  допълнителен договор  или анекс  към договора  за  компютърна 

обработка,  ако  Министерският  съвет  осигури  необходимите 

средства, тъй като тези средства не са предвидени в сегашния разчет, 

но са крайно необходими. И може би ако вземем решение, ще трябва 

да  вземем  и  допълнително  решение  да  изискаме  тези  средства 

незабавно от Министерството на финансите или от Министерския 

съвет – вие ще прецените как по-точно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

господин Христов за обстойния доклад. 

Да,  необходими  са  тези  средства.  Да,  необходимо  е 

извършването на тези дейности в кратки срокове. 
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Използвам случая, за да ви информирам, че във вътрешната 

мрежа най-вероятно е публикуван с вх. № ПВР-02-18 от 27.10.2016 

г.,  официалният  отговор  от  Народното  събрание,  с  който  ни  е 

приложен препис от Закона за изменение и допълнение на Изборния 

кодекс, приет на 26.10.2016 г.

Колеги,  днес  съм  резолирала  за  вътрешна  мрежа  и   при 

председател.  Ако  не  е  публикувано,  ще  бъде  публикувано,  но 

текстът е същият, който и вчера беше публикуван във вътрешната 

мрежа. Но днес имаме информация от президентството, а  след това 

потвърдена  и  в  електронния  вариант  на  „Държавен  вестник“,  че 

Законът  за  изменение и допълнение на  Изборния кодекс ще бъде 

обнародван утре и ще влезе в сила утре. Което означава, че утре ние 

ще трябва да направим и предложение за изменение в план-сметката 

за изборите,  като се предвидят и тези средства,  а ако се налага и 

други,  с  подробната  мотивировка,  която  вие  сега  изложихте. 

Благодаря ви. 

Заповядайте – първа беше госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Честно  казано,  аз  не  мога  да  бъда 

спокойна, ако знам, че средствата, които те са предложили в случая 

в това свое предложение от „Информационно обслужване“ АД, няма 

да достигнат, за да може да се осигури не само срочното изпълнение 

на   тази  задача,  но  и  качественото.  Разбира  се,  че  оценявам 

готовността,  разбира се,  че оценявам високо професионализма,  но 

това което искам да задам като въпрос на господин Христов като 

докладчик по това писмо е: негова преценка ли е, че сумата, която са 

поискали,  е  по-малка отколкото трябва?  Или в самото писмо има 

вариантно предложение? 

Аз  лично  съм  за  заплащане  на  услугата  така,  както  тя 

заслужава да бъде заплатена,  без излишни жестове и без излишно 

разбиране  от  страна  на  „Информационно  обслужване“  АД.  Само 

тогава  мога  да  бъда  спокойна  и  да  разчитам  изцяло  на  техния 

професионализъм и  отговорно поведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, това е само моя лична преценка, 

което  не  би  трябвало  да  бъде  най-правилното,  но  тъй  като  съм 

дългогодишен  специалист  в  тази  област,  имам  представа  от 

работата, която трябва да бъде извършена. Просто преценката ми е, 

че  сумата  е  нормална,  при  положение  че  беше  в  необходимите 

срокове.  Обикновено  като  всяка  търговска  организация,  когато 

трябва да се свърши нещо спешно, се вземат допълнителни бонуси, 

но  явно  те  са  преценили,  че  ще  свършат  работата  без  да  са 

необходими бонуси, само и само да бъде свършена работата. Все пак 

аз се прикрепям към тях, но изказах едно мое лично мнение заради 

това. 

Възможно е  те да имат и някакви резерви, които те считат, че 

ще ги покрият, но аз например ви казах едно от нещата, което не е 

включено. Явно го вземат като резерва по отношение на машинното 

гласуване и връзката, която трябва те да осъществят с този продукт. 

Така че вероятно смятат, че това ще го компенсират за своя сметка 

или пък че е нещо, което са изработили вече и няма защо да поставят 

въпроса или пък не струва чак кой знае колко. 

Така че приемете го, че това е лично моя оценка и след като 

не  са  го  записали,  това  означава,  че  приемат.  Те  знаят  в  какви 

срокове трябва да го свършат. Написали са това нещо твърдо и след 

като са го написали, смятам, че знаят какво са написали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Господин Цачев искаше думата. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Да,  във  връзка  с  доклада,  колеги.  И  във 

връзка с частичния избор и въвеждане на данните в изчислителния 

пункт в район „Младост“ се замислих дали не е необходимо и да 

предложим,  ако  преценим,  да  има  увеличен  брой  компютри  и 

оператори  за  въвеждане  предвид  обстоятелството,  че  там  ще  се 

въвеждат, както каза и колегата Христов, и данните с резултатите от 

частичния  избор.  Чисто  физически  това  ще  доведе  до  известно 
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забавяне във въвеждането на данните и обработване на резултатите в 

изчислителния пункт. Това което сме правили като разчет и ще бъде 

в другите пунктове за въвеждане на резултатите от изборите и от 

референдума,  тук  ще  имаме  въвеждане  на  данни  и  от  още  един 

протокол. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ако  може,  да  отговоря  на  този 

въпрос директно. 

Договора, който сме сключили с преброителя, касае броя на 

протоколите, които трябва да обработва. Те ще имат да обработват 

допълнително 125 протокола, а ние сме дали, че един компютър е 

необходим за обработката на 40 протокола. Това означава, че ще им 

трябват още четири компютъра. Не поставят въпроса,  тъй като те 

имат  налични  тези  четири  компютъра  заедно  с  още  четирима 

оператори на компютри. Те са задължени да ги осигурят по договора 

за  компютърна  обработка,  който  ние  сме  сключили,  тъй  като  те 

предварително  не  знаят  за  чужбина  колко  секции  щеше  да  се 

открият,  така  че  това  е  пропорционално на  броя  на  протоколите. 

След като протоколите се завишат, ще осигурят тези компютри. Те 

са задължени по договора, така че мисля, че този въпрос може да се 

смята, че е решен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, ясно. 

Благодаря за доклада, господин Христов. 

Утре  ще  върнем  този  доклад  след  обнародването,  за  да 

вземем необходимите решения. 

Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред: 

1. Доклад по разяснителна кампания. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  надявам  се,  че  всички  сте 

получили  имейла  и  сте  информирани  от  администрацията,  че   в 
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днешното  заседание  във  вътрешната  мрежа  са  качени  двата 

обучителни материала,  които заснехме. Те са над дневния ред. 

Под  №  1  е  материалът,   който  евентуално  ще  се 

разпространява за  обучение на секционните избирателни комисии в 

страната,  а  под  №  2  е  материалът  за  секционните  избирателни 

комисии извън страната. Материалите изцяло се покриват. Малката 

разлика е тази, че в материала за страната сме обърнали внимание 

съвсем накратко,  че когато избирател не фигурира  в  списъка за 

гласуване в изборите, съответно в избирателния списък за гласуване 

и в  списъка за гласуване в референдума, трябва да се провери най-

напред  в  списъка  на  заличените  лица;  какви  действия  трябва  да 

предприеме секционната избирателна комисия,  ако не фигурира в 

списъка на заличените лица, за да бъде дописан. В материала извън 

страната тази част липсва, като секционните избирателни комисии 

са запознати как трябва да действат, когато се яви избирател, който 

не е подал заявление и съответно не е вписан в списъка за гласуване 

извън страната. 

Това е разликата. Тази част за гласуване извън страната е в 

началото,  след встъпителните  думи,  така  че  ако изгледате  първия 

материал и първата част от втория материал, на практика останалата 

част е еднаква. 

Това  което  друго  исках  да  ви  кажа:  днес  изпратихме  с 

подписи на председателя и секретаря и ще ви помоля за последващо 

одобрение,  едно  писмо  до  Министерския  съвет,  до  всички 

министерства и до всички районни администрации  на територията 

на Столична община, с което изпращаме също плакати и брошури от 

разяснителната  кампания,  с  молба  те  да  бъдат  поставени  на 

подходящи места, там където се съсредоточава по-голямо движение 

на  граждани  в  тези  институции.  Материалите  ще  бъдат 

разпространени  от  фирмата,  която  наехме  да  подпомага 

разяснителната кампания – „Естиби“, както и ви информирам, че от 

днес  започва  одобреното  разпространение  от  фирма  „Естиби“  на 

брошури на ключови места в София. Те ще се разпространяват от 
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наети  затова  лица,  които  ще  бъдат  облечени  със  специално 

брандирани тениски с надпис „Централна избирателна комисия“ и 

логото и слогана на кампанията. Това са изходи на метростанции, на 

НДК, на Софийския университет, „Орлов мост“, „Сердика“ и др. 

Това е информацията по разяснителната кампания за днес и 

ще моля за одобрение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  анблок  да 

обсъждаме и да подложим на гласуване одобряването на двата клипа 

и  последващото  одобрение  на  изпратеното  писмо  за 

разпространение на материали на територията на Столична община. 

Въпроси, коментари? – Да, заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ако  одобрим  тези  видеоматериали, 

имаме  информация  от  „Информационно  обслужване“  АД,  че  те 

могат  да  ги   качат  на  страниците  на  районните  избирателни 

комисии, за  да могат оттам да се ползват.  Могат  да ги качат и в 

Ютюб,  откъдето  могат  да  се  свалят.  Втория  видеоматериал  ще 

предоставим  на  Министерството  на  външните  работи  при 

обучението, което извършваме на секционните избирателни комисии 

там.  Както  можем  и  да  помолим  Външно  министерство  да  го 

изпрати  на  всички дипломатически  и  консулски  представителства 

извън страната – отново за запознаване на членовете на секционните 

избирателни комисии, които ще работят извън страната. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте  и 

допълнението. 

Въпроси, коментари? – Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора:

2. Проект на решение относно изменение на Решение № 

3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, вчера беше предложено изменение 

на  това  решение  относно  опаковане,  предаване  и  съхранение  на 

изборните книжа и материали. Аз го възприех предвид това, че бях 

докладчик на решението преди. Все пак, подготвил съм проект на 

решение за изменение,  но комисията може да прецени въобще дали 

да го изменя, независимо от това. Проектът е във вътрешната мрежа 

в папката с моите инициали и гласи следното:  

В точка 16 първото изречение се изменя по следния начин: 

„Районната  избирателна  комисия  проверява  целостта  и 

съдържанието на пликовете по т. 2 и т. 9, след което:“ 

В  предходната  редакция  нямаше  наименованието  на 

пликовете - № 2 и № 9, от което се подразбираше, че става дума за 

всички  пликове.  Сега  по  този  начин  конкретизираме,  че  това  са 

пликовете,  в  които  се  намират  секционните  протоколи  и  другите 

протоколи. Тоест, районната комисия не се занимава с пликовете по 

т. 1 и по т. 8 на този етап от работата си. 

Предлагам  да  се  създаде  и  една  нова  точка  -  т.  16.6.  със 

следното съдържание:

16.6. Наличието на книжата в пликовете по т. 1 и т. 8 ( които 

няма да проверяваме първоначално, т.е. РИК няма да проверява) се 

проверява  от  РИК  преди  предаването  на  тези  пликове  в 

Териториалното звено на ГД „ГРАО“. Тоест, това е един период в 

тридневен срок до предаването на тези пликове на ГД „ГРАО“, като 

при  проверката  се  описва  и  броят  на  приложените  в  пликовете 

декларации  и  удостоверения  в  тези  пликове.   Да  е  ясно  какво  е 

тяхното  число,  т.е.  описва  се  в  приемо-предавателния  протокол, 

който те трябва да подпишат. 
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Предлагам да създадем извън дебата вчера и една нова точка. 

По-скоро да изменим т. 31 в следния смисъл: 

По реда на предходната точка – става дума за печатите на 

секционните избирателни комисии, тъй като мисля, че там може да 

възникнат  въпроси  –  се  прибират  печатите  на  СИК,  когато  има 

избрани президент и вицепрезидент на републиката на първи тур. 

И ново  изречение:  При  произвеждане  на  нов  втори  избор, 

печатите  се  поставят  в  подписан  и  запечатан  от  секционната 

избирателна комисия плик и се прибират в торбата. 

От  предходната  редакция  се  разбираше,  че  печатите  не  се 

прибират в торбата, също се предават на комисията по чл. 287, която 

след това трябва да има задължението да ги постави в помещението. 

Но мисля, ако не възразявате, че биха могли директно в торбата да 

ги поставят и по този начин да се приключи и работата с печатите на 

изборите и референдума при евентуален втори тур. 

Колеги,  не  съм  записал,  но  все  пак  помислете  и  правя 

предложение, че ако искате, можем да запишем в това решение да 

използваме  протоколите  за  предаване  на  изборните  книжа в  деня 

преди  изборите,  да  не  се  поставят  в  торбата  след  изборния  ден, 

предвид въпросите, които получихме от общински администрации и 

от  районни  избирателни  комисии,  свързани  със  сверяване   на 

фабричния  номер  на  секционния  протокол  и  протокола  на 

секционната избирателна комисия при отчитане на резултатите от 

гласуването  от  секционната  комисия  в  районната  избирателна 

комисия.  Знаете  за  какво  става  дума.  Мисля,  че  това  не  би 

затруднило,  а  би  облекчило  работата  на  районната  избирателна 

комисия вечерта след приключване на гласуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз мисля и моето мнение е този 

проект за изменение на решението на колегата Цачев да го приемем 

в първата и втората точка – така както обсъждахме вчера, а именно: 
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подробното му разписване в момента кои пликове се отварят при 

приемане на изборните книжа и материали вечерта след изборите, а 

в т. 2 само ако е съгласен колегата Цачев, да добавим, че наличието 

на  книжата  в  пликовете  по  т.  1  и  т.  8  се  проверява  от  РИК при 

предаването им в ТЗ на ГД „ГРАО“ – и нататък си остава същото. 

Предлагам т. 31 да не се изменя в момента, тъй като считам, 

че  записът  и  редакцията  й  в  решението  е  по-разбираем  и  по-

правилен, а ако няма втори тур, така или иначе тези печати ще бъдат 

прибрани от общинската администрация в помещението, отделно от 

пликовете, за да могат да изчакат евентуален втори тур. Но ако няма 

– те ще си останат там и можем да дадем последващи допълнителни 

указания,  ако  смятаме,  че  трябва  по  някакъв  специален  начин  да 

бъдат  съхранявани.  Аз  лично  смятам,  че  така  предложената 

редакция на т. 31 ще ги обърка още повече и предлагам да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други становища? – Господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз ви казах защо, но пак ще кажа. 

След приключване на евентуален нов избор сме казали, че печатите 

се  прибират  по  реда  на…,  не  се  поставят  в  торбата.  Това  какво 

означава  на  практика?  –  Печатите  трябва  да  се  предадат  на 

комисията по чл. 287 вечерта. Тази комисия след това какво прави с 

печатите и какво прави, ако някой от печатите секционните комисии 

са ги поставили в торбата, а други не са ги поставили, каквито имаме 

ред случаи? 

Не сме казали в решението, че комисията по чл. 287 прибира 

печатите  в  помещението.  Ако кажем,  че  печатите  ще се  дават  на 

комисията след втория избор, така както е записано, ние трябва да 

добавим, че комисията ги поставя в помещението заедно с пликовете 

и с торбите. Но ние не го казваме това нещо. 

Те трябва да знаят какво правят с тези печати. Или трябва да 

им кажем какво правят с печатите, ако няма да ги слагат в торбите. 

Или трябва да им кажем: прибирате ги в торбите и тия печати вече 

си остават там на съхранение заедно с  книжата и материалите.  В 
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момента,  в  който  е   уреден редът за  печатите  в  решението след 

втория избор, той е недоуреден изцяло. 

По  втората  точка,  че  наличието  на  съдържанието  се 

проверява  при предаването на  ТЗ на ГД „ГРАО“.  Мисля,  че  не е 

подходящо  това  предложение,  тъй  като  предаването  в  ТЗ  на  ГД 

„ГРАО“ на пликове с документи с намиращи се в тях на 300 секции 

примерно,  би  продължило  един  доста  продължителен  период  от 

време. Просто не е удачно като процедура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

Колеги, постъпи предложение от този проект на решение да 

отпадне  точка  трета.  Колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

постъпилото предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя 

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 4 (Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова, Румен Цачев, Цветозар Томов).  

Колеги, прие се това предложение. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Господин  Цачев,  само  преди  да  бъде 

подложена на гласуване останалата част от решението, искам да ви 

попитам: при предаването или преди предаването е окончателната 

ваша редакция. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Моля господин 

Цачев  да  отговори  на  микрофон.  Оказва  се,  че  в  текста,  който 

виждаме, има техническа грешка. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Наличието на  книжата в  тези пликове се 

проверява от РИК преди предаването им в ТЗ на ГД „ГРАО“. Това 

съм имал предвид, колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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(Реплики.)

Господин Цачев, моля, повторете предложението си. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, направих предложение. Не съм го 

записал  предвид  редица  запитвания  от  общините  и  от  районните 

комисии,  за  проверките  на  номерата  на  секционния  протокол  в 

протокола  за  предаването  на  изборните  книжа  в  деня  преди 

изборите. Направих предложение този протокол за приемането и за 

предаването  да  не  отива  в  торбата  след  избора,  а  да  е  оставен  в 

плика по т. 2, респективно по т. 9. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Цачев. Той не го е изписал в решението, 

но го прави сега в залата. 

Колеги,  подлагам на гласуване предложението на господин 

Цачев за допълнение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – 9 (Александър 

Андреев,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Севинч  

Солакова, Таня Цанева).  

Предложението не се приема. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение без т. 3, която вече гласувахме да отпадне. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Томов), против – няма.  

Колеги, госпожа Грозева беше тук и гласува. 

Колеги, за да няма проблем, режим на прегласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3864-ПВР/НР. 

Сега, колеги, преминаваме към следваща точка с докладчик в 

залата. Това е госпожа Солакова. 

2.б. Заявка за допълнителни тиражи. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  с  оглед  на  това,  че  имаме 

време и възможност да го направим, ще ви предложа да обсъдим 

предложение за увеличаване на тираж на бюлетините за 23-ти район, 

и да го съгласуваме с администрацията на Министерския съвет. 

Още на 14 октомври 2016 г. ви докладвах вх. № ПВР-15-99 от 

14.10.2016  г.  от  районна  избирателна  комисия.  Заедно  с 

уведомлението, че те са одобрили графичния файл на предпечатния 

образец  на  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката в 23-ти район – София, са одобрили и 

тиража на бюлетините за отпечатване,  така както беше по нашата 

заявка, а именно 482 000 бюлетини. 

Но в писмото изрично се сочи, че са приели и допълнителен 

тираж  от  5000  бр.  бюлетини  за  отпечатване  за  служебните  и 

подвижни секции в 23-ти район – София, или общ тираж от 487 000 

броя. 

На 24 октомври, с оглед на това, че на 22 октомври изтече и 

срокът за подаване на заявления по настоящ адрес за гласуване, с 

оглед  на  допълнителни  уточнения,  които  районната  избирателна 

комисия направи с общинската администрация, включително и за да 

можем да преценим дали имаме еднаква база като брой избиратели 
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за  района,  тъй  като  от  базата  данни  на  ГД  „ГРАО“  броят  на 

избирателите е общ за цялата Столична община, т.е. общо за трите 

районни  избирателни  комисии  №  23,  №  24  и  №  25.  И  ние  ги 

определяме,  като  се  съобразяваме  с  границите  на  съответните 

райони, съгласно Указа на президента № 202 от 2014 г.

На 24.10.2016  г. с вх. № ПВР-15-156 районната избирателна 

комисия ни изпрати писмо, в което изрично посочи как се получава 

и  на  каква  база  стъпват  при  определянето  на  тази  бройка.  Броят 

избиратели  така  както  ние  изчисляваме,  е  равен  на  броя  на 

избирателите, изчислен от районната избирателна комисия № 23. Те 

съобразяват  факта,  че  Централната  избирателна  комисия  е 

увеличила броя извън 10-те процента, съобразявайки се с писмото на 

кмета на район „Студентски“, а именно с 35 000 броя повече. 

Независимо от това, в това писмо посочват, че на територията 

на 23-ти район имат четири броя подвижни секционни избирателни 

комисии,  24 броя служебни секции в болници и  допълнително за 

район „Студентски“ с оглед на правото на студентите да гласуват с 

студентска книжка в тези избори. 

Поради  което  и  с  оглед  на  това,  че  изчакахме  достатъчно 

време,  за  да  получим  предложения,  ако  има  такива,  и  от  други 

районни  избирателни  комисии,  областни  администрации  или 

кметове на общини, включително с оглед на заличените служебно 

адреси  по  общини,  така  както  наредбата,  регулираща  и 

регламентираща адресната регистрация на българските граждани – 

така както беше докладвано и вчера по повод на решението за Трън, 

на този етап ние нямаме други предложения. 

Единственото  предложение  от  районната  избирателна 

комисия аз лично считам, че е мотивирано, обосновано и можем да 

го уважим. Но с оглед и на това, че предложението е направено само 

от  районната  избирателна  комисия,  него  го  съобразяваме  и  с 

писмото  на  кмета  на  район  „Студентски“,  предлагам  ви  с 

протоколно решение да одобрим изпращането на това предложение 

като проект на заявка до администрацията на Министерския съвет, 
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за  да  получим  и  тяхното  становище.  Ще  ми  позволите  само 

допълнително да добавя в заявката и входящия номер на писмото на 

кмета на районните избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не че е толкова съществен въпрос 5000 

бюлетини, но аз се учудвам защо е необходимо това пир положение 

че повече от 430 000 избиратели никога не са регистрирани в този 

район. Следователно дори 483 000 отговаря на изискването за 10 на 

сто свръхпечат по броя на избирателите. Да не говорим, че знаем, че 

реалната активност рядко надхвърля 220 000 души. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Отменям гласуването. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема. 

С това изчерпахме тази точка от дневния ред. 

Продължаваме с точка 2а: 

2.а. Проект  на  решение  за  гласуване  на 

избиратели/гласоподаватели в община Аксаково, област Варна. 

Госпожа Ганчева има думата. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-06-45 от 27.10.2016 г., което е от кмета на община Аксаково и в 

него е поставен въпрос, който е по отношение на така наречените 

„сгрешени адреси“. Ние приехме аналогични решения за предходни 

избори, както и сега за община Аврен, а също и относно заличени 

адреси,  така  че  проектът  на  решение,  който  предлагам  по  това 

писмо,  е  аналогичен  на  проекта  на  решение,  който е  бил на  мой 

доклад  за  община  Аврен  и  не  се  различава,  само  че  сега  е  за 

гласоподаватели/  избиратели на територията на община Аксаково, 

област Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Проектът наистина е с аналогично съдържание с оглед и на 

аналогичната ситуация, докладвана преди. 

Режим на гласуване, колеги. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 3865-ПВР/НР. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

Колеги,  има  възможност.  Обсъждахме  в  момента  извън 

камера,  с  оглед  на  предстоящите  ангажименти  на  нашите 

говорители, в частност господин Томов, затова кой доклад кога ще 

се направи. Господин Томов е готов да докладва. Нека да докладва 

регистрацията  на  социологически  агенции  и  машинното 

преброяване,  защото  след  това,  колеги,  ще  бъде  ангажиран  в 

интервю. 

Така че сега нека да започнем с:

4. Регистрация на социологически агенции. 
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Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, проектът  на решение е качен 

във вътрешната мрежа за днешна дата в папка с моите инициали. Ще 

се  опитам  да  ви  запозная  с  него,  акцентирайки  върху  най-

съществените моменти. Все пак това са стандартен тип решения и 

бихте могли паралелно да го гледате. 

Това  е  проект  относно  регистрация  на  „Сова  5“  АД  като 

агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден, 

респективно  деня  на  референдума  и  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент. 

Заявлението  е  постъпило  и  е  входирано  под  №  5  от  26 

октомври 2016 г. Към него са приложени необходимите документи, 

които  бяха  внесени  лично  от  представляващия  агенцията  Васил 

Йорданов Тончев, макар и паралелно да има пълномощно. И беше 

внесен  първоначално  списък  с  208  анкетьори,  а  после  заради 

обстоятелството, че при проверката се оказа, че някои от внесените 

имена  са  на  хора,  които  са  регистрирани  в  други  агенции,  беше 

внесен  допълнителен  списък  от  9  анкетьори.  Всъщност  тъй  като 

разликата между първото и второто внасяне беше буквално два часа, 

аз реших да задържа внасянето на проекта за решение в комисията, 

за да не взимаме две последователни решения. Затова са описани и 

двата списъка един по един в този проект. 

Другата особеност е, че удостоверение за актуално състояние 

не  е  представено,  но  беше  представена  справка  от  Търговския 

регистър  за  актуалното  състояние  на  дружеството  към  датата  на 

внасяне  на  документите.  Тази  справка  я  дадох  на  юридически 

експерт от отдела на юристите, за да направят те проверка, тъй като 

информацията  е  публична  –  дали ще получат  идентична  справка. 

Този документ е приложен към преписката и мисля, че по Закона за 

Търговския регистър би трябвало да имат право по този начин да 

удостоверят актуалното си състояние. 

Предварителната проверка от  „Информационно обслужване“ 

АД  установява,  че  има  три  лица,  които  не  отговарят  на 
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изискванията, тъй като са регистрирани от други агенции. И предвид 

всичко това, което излагам, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 

202,  ал.  1-3  и  нашето  Решение  №  3703,  предлагам  да  решим  да 

регистрираме  „Сова  5“  АД  със  съответния  ЕИК,  както  и  212 

упълномощени  лица  като  анкетьори  –  приложен  е  списък.  А  да 

откажем регистрацията  на три лица поради това,  че те фигурират 

като регистрирани анкетьори в списъците на други агенции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

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

(Ивайло Ивков).  

Колеги, това е  Решение № 3866-ПВР/НР. 

Господин Ивков за отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с първоначалния проект 

на докладчика с изписани имената на лицата.  Дори досега да сме 

имали друга практика,  това  се  налага  и от последните промени в 

Изборния кодекс – по-точно чл. 3, ал. 3. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Ще помоля господин Томов сега да направи и доклада си за 

машинното преброяване. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

3. Доклад относно машинното преброяване. 
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  материалите  по  този  доклад 

също са качени във вътрешната мрежа, но мисля,  че на вчерашна 

дата. В момента правя проверка. Даже на 25-ти. Ако си спомняте, аз 

ги докладвах за сведение на 25.10.2016 г., за да имате възможност да 

се запознаете с тях. 

Това  са  всъщност  становищата  на  „Информационно 

обслужване“  АД  на  базата  на  теста,  който  проведохме  и 

обсъждането, което беше направено след теста. Първият апендикс е 

за марките за оптическо разпознаване. Това го докладвах и мисля, че 

взехме протоколни решение относно тези марки, така че няма да ви 

занимавам с него. 

Второто е видът и дизайнът на преброителната разписка. Сега 

моля да погледнете втория текст. Най-отгоре е номерът на секцията 

в РИК – тя навсякъде ще съответства на района, в който е секцията; 

дата, час; пореден номер на преброителната разписка. Това е така, 

защото сме предвидили при осъществяването на експеримента да се 

брои  няколко  пъти,  ако  има  проблеми  при  броенето   -  или  най-

малкото два еднакви трябва да получим. При всяко броене излиза 

такава  преброителна  разписка  отделно,  която  е  за  конкретното 

броене. 

Следва  общ  брой  бюлетини  –  действителни  и 

недействителни. След това следва разпределение на действителните 

гласове,  съответно  на  вида  на  бюлетините,  с  които  ще  гласуват 

хората. 

И сега отдолу е допусната техническа грешка, защото това 

беше обсъдено и обяснено при самото обсъждане след теста. След 23 

–  Николай  Банев,  трябва  да  слезе  посоченото  в  квадратче  „Не 

подкрепям никого“. Още веднъж обръщам внимание. Предполагам, 

че  те  по  инерция  не  са  го  поправили.  Преди  „Недействителни 

бюлетини“   минава  „Бюлетини  с  отбелязване  в  квадратче  „Не 

подкрепям никого“. Като отделно опция, различна от опциите от 2 

до  23,  които  са  номерата  на  номерата  на  кандидатите.  След  това 

остава: 
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Първо,  недействителни  бюлетини  по  вид  с  четирите  вида: 

неразпозната  бюлетина,  която  не  е  по  установения  образец  и 

машината не я разпознава; тя може и да не я разпознае, ако не види 

маркерите, които би трябвало да има на всички бюлетини от 24-ти 

район. 

Второ – поставен знак в повече от едно квадратче. 

Трето – наличие на вписани допълнителни символи – букви, 

цифри или други знаци извън квадратчето, включително и на гърба. 

И четвърто – бюлетини без отбелязан вот. 

Това е предложението за вида на преброителната разписка, 

която  –  още  веднъж  ще  повтаря  –  излиза  при  всяко  броене  на 

машината. Тоест, при експеримента в определена секция ще излязат 

няколко преброителни разписки. 

Както ще видите по-нататък в другия материал за протокола 

… Не знам как да постъпя. Да представя ли протокола и тогава да 

обсъждаме? Или първо да обсъдим разписката? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това което каза,  е правилно за „Не 

подкрепям  никого“,  но  грешката  е  отгоре  –  в  действителни  и 

недействителни. Ако се качи горе,  трябва да станат 22 на четири. 

Недействителните да си останат с една по-малко, защото е броена за 

действителна… 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Естествено,  ние  на  това  обърнахме 

внимание при самото обсъждане, ако си спомняш, и това е записано 

в протокола на обсъждането. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да стане прехвърлянето. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това ще бъде направено. (Реплики.)

Това  е  вторият  –  по  първия  взехме  протоколно  решение. 

Като  обърна  внимание  на  това,  че  въпросът  за  „Не  подкрепям 

никого“  беше  изяснен  още  веднага  след  теста.  И  това  което  е 

отбелязано  отпред  „Бюлетини  с  отбелязване  в  квадратче  „Не 

подкрепям  никого“,  идва  непосредствено  след  23  –  към 

действителните  бюлетини,  а  не  към недействителните.  Това  беше 

уточнено – просто забравих да го поправя. (Реплики.)
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Аз го представих – ако има бележки от комисията…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  – 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, доколкото аз си спомням, 

трябваше  да  има  два  вида  преброителни  разписки.  Едната 

преброителна  разписка,  която  да  е  за  вътрешна  информация  на 

Централната избирателна комисия, в която при всички случаи имаме 

така посоченото разпределение. 

Второто  трябва  да  бъде  само  по  отношение  на  брой 

действителни,  брой  недействителни,  която  евентуално  с  оглед  и 

обстоятелството,  че  броенето  се  извършва  от  секционната 

избирателна комисия, след като е приключило преброяването, то тя 

да бъде тази, която в присъствието на всички да бъде обявена. 

Второто, което е: в тази разписка трябваше да има още един 

ред,  който  е  с  оглед  целта  на  този  експеримент.  А  именно: 

експериментът би бил положителен или отрицателен с оглед на това 

колко от тези бюлетини, освен да бъдат проверени  чрез машината, 

т.е.  експериментално  да  бъдат  преброени  електронно,  трябва  и  е 

необходимо  да  бъде  върнато  на  ръчно,  т.е.  огледа  на  всяка  една 

бюлетина. 

Защото  тук  е  въпросът,  който  ние  трябва  в  анализа  да 

включим. Машината пуска два пъти, но ние при самото представяне 

на преброяването установихме, че има случаи, в които е необходимо 

тази  бюлетина  да  бъде  оставена,  както  те  го  казаха  маркирана  в 

жълто, за да може тя да бъде проверена. Аз в разписката не виждам 

този ред, защото той при всички случаи на нас ще ни е необходим. 

Тоест, доколко от тези бюлетини, които са пуснати – примерно 100, 

200,  500,  1000  или  колкото  и  да  са  –  на  каква  част  от  тях  е 

необходимо  допълнително  секционната  избирателна  комисия  да 

извърши  проверка,  т.е.  на  самата  бюлетина  след  като  тя  вече  е 

сканирана,  но  машината  не  може да  разпознае  по  никакъв  начин 

какъв е  гласът – т.е.  необходимо е секционната комисия да гледа 

една по една бюлетина, т.е. да я върне ръчно да я гледа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  представям  на  вниманието  ви 

комплект от техни предложения. След преброителната разписка има 

преброителен протокол. Тук става дума единствено за разписките, 

които  машината  ще  произвежда  от  всяко  броене.  Това,  което  ти 

предлагаш, разбира се го обсъждахме тогава, но то по-скоро касае 

едно съкратено възпроизводство на протокола, който е въз основа на 

разписката,  която  сме  избрали  като  правдоподобна.  Не  на  всяка 

преброителна  разписка  би  трябвало  да  се  изважда  само 

информацията: общ брой действителни и недействителни, а само на 

тази, която ще бъде основата за производството на преброителния 

протокол.  Мисля,  че  в  този  смисъл  беше  обсъждането  в 

„Информационно  обслужване“  АД.  Затова  го  няма  тук.  Това  е 

следващият файл, който е отдолу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз се извинявам тогава – може би 

аз правилно не съм разбрал, че това е по отношение на протокола, но 

и протоколът, доколкото виждам, възпроизвежда изцяло разписката. 

Тоест, няма никаква разлика между едната и другата. В тази връзка 

според мене този протокол трябва да бъде в двата варианта и ние да 

го одобрим и в двата варианта. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Точно така. На това обърнах внимание. 

Съкратеното производство на протокола трябва да го отнесем към 

протокола. Всъщност единствената разлика е тази, че в протокола се 

избира разписката, по която се прави протоколът. Ние броим един-

два  пъти,  ако  има  несъвпадение  –  трети  път.  Когато  комисията 

прецени,  че  машината  е  преброила  правилно,  въз  основа  на  тази 

разписка… Затова има, ако гледаме апендикс 3, започва с въз основа 

на кой номер преброителна разписка е издаден протоколът. 

И  тогава  аз  ще  поставя  въпроса.  Аз  също  смятах  да  го 

предложа  след  като  видим  материалите  на  „Информационно 
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обслужване“ АД: този протокол да бъде изваден и от една страна да 

си е във вида, в който го гледаме тук, а от друга страна – в момента 

на  извършването  на  експеримента,  на  базата  на  общ  брой 

действителни  и  недействителни,  което  машината  трябва 

непосредствено да даде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Искам  да  кажа,  че  и  тук  –  по  т.  5: 

бюлетина с отбелязано квадратче „Не подкрепям никого“, трябва да 

отиде горе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Давам думата на господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  предлагам  окончателно  да 

приемем вида на  разписката,  протокола и  въобще тези аксесоари, 

които ще съпровождат експеримента за машинно преброяване след 

нов тест,  който да направим в работен порядък на базата  на тези 

работни  материали.  Аз  още  утре  ще  говоря  с  „Информационно 

обслужване“ АД. Мисля, че те имат готовност да го направят тогава, 

когато ние решим.  И ще съобщя допълнително часа на комисията. 

Във  връзка  с  това  моля  да  вземем протоколно решение  за 

отпечатване на още един кочан със 100 броя бюлетини за тестване с 

новите маркери, които мисля, че вече одобрихме. И просто на този 

етап да оставим нещата в момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари по тези предложения? – Не виждам. 

Колеги, подлагам ги на гласуване. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Предложението се приема. 

35



Господин Томов, ще ви помоля за писмото да изискаме тези 

бюлетини. Първо, което е от спешен порядък. И второ, когато знаете 

за часа, моля уведомете администрацията за часа на втория тест, за 

да изпратят съобщение по електронната поща до всички членове на 

ЦИК. 

Колеги, с оглед приоритетите ни, ви предлагам в момента да 

бъде направен доклад  от госпожа Солакова по:

10. Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  оглед  на 

изпълнението на договора за отпечатване на хартиените бюлетини за 

изборите за президент и вицепрезидент, както и утвърденият график 

за  доставка,  с  оглед  на  това,  че  ние  предоставихме  справка  – 

обобщена  за  цялата  страна  за  адресите  на  доставката,  данни  за 

оправомощените служители от областните администрации, както и 

за  упълномощените  членове  на  районните  избирателни  комисии, 

моля да изпратим едно писмо до Печатницата на БНБ – след малко 

ще  ви  го  докладвам.  Да  изпратим  писмо  до  всички  областни 

управители и до всички районни избирателни комисии с копие до 

Печатницата  на  БНБ,  министъра  на  финансите,  министъра  на 

вътрешните работи и главния секретар на Министерския съвет. Това 

писмо  го  има,  но  в  другото  писмо  ние  трябва  да  кажем,  че  към 

днешна дата няма промяна в адресите на доставка. Това е свързано и 

с оглед на информацията, която вчера ни беше предоставена за адрес 

на  доставка  за  областна  администрация  –  София  област.  Не  е 

публикувано коректното писмо. 

Затова  моля  за  вашето  внимание  само  за  това  писмо  до 

областните управители и до районните избирателни комисии,  че се 

предават  бюлетините.  Това,  което  ние  вече  в  по-кратък  вид 

уведомихме  –  че  се  предават  на  територията  на  Печатницата 

бюлетините.  При  предаването  на  бюлетините  присъстват 

представители  на  областните  администрации  и  на  районните 
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избирателни комисии. Контролът се осъществява от представители 

на  Министерството  на  финансите.  Доставката  се  извършва  с 

превозни средства – собственост или наети от Печатницата на БНБ, 

до адреса на доставка. Моторните превозни средства на Печатницата 

на  БНБ  се  пломбират  и  пломбата  се  разпечатва  на  мястото  на 

доставка. 

Охранителните  дейности  при  транспортирането  се 

осъществяват от органите на Министерството на вътрешните работи, 

за  което  също  имаме  координации  и  съответното  съдействие  от 

администрацията на Министерския съвет. 

Представителите  на  РИК  и  на  областната  администрация 

съставят  и  подписват  съответните  протоколи,  удостоверяващи 

получаването на бюлетините на територията на печатницата, както и 

разпечатването на съответната пломба на транспортното средство в 

областния център по адрес на доставката. 

Колеги,  моля  да  одобрим  изпращането  на  това  писмо  до 

областните управители и до всички районни избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари имате ли? 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 …

Режим  на  прегласуване,  тъй  като  системата  отчита,  че 

госпожа Солакова не е в залата. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към: 

4а. Регистрация на наблюдатели. 
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Докладчик е господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  в  моята  папка  за  днес  има 

проект за решение, само че искам да му обърнете малко внимание, 

защото  съм  го  написал  по  следния   начин  за  регистрация  на 

регистрация на сдружение „Българско сдружение за честни избори и 

граждански  права  –  национална  асоциация“.  Само  че  в  писмото, 

което  ми  се  връща  от  „Информационно  обслужване“  АД,  има 

информация, че единият член на  асоциацията, е и член на РИК – 

Пловдив  град.  Не  наблюдател,  а  член  от  ръководството  на 

„Българско  сдружение  за  честни  избори  и  граждански  права  – 

национална асоциация“, е член на РИК – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Само  отново  да  попитам:  член  на  асоциация,  член  на 

управителен орган на асоциация? 

МАРТИН РАЙКОВ: На управителен орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Представляващ 

асоциация – в какво качество, защото ние казваме, че едно лице не 

може да участва в едно и също качество и предложено ли е това 

лице да бъде регистрирано като наблюдател? 

МАРТИН РАЙКОВ: Не, не е предложено. Просто в този чл. 

112, както го четох, единствено могат да го предлагат политически 

сили, но той реално е предложен от политическа сила в качеството 

си на член на РИК. В смисъл, ако искате, помислете по казуса. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не виждам основание.  Има една точка в 

нашето  решение,  която  малко  разширява  според  мен  Изборния 

кодекс. Приехме я миналия път – решихме да остане. Аз поставих 

въпроса  да  я  махнем  евентуално.  Това  е  точка  от  принципното 

решение. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

продължете господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Проектът  за  решение  е  относно 

регистрацията на сдружение „Българско сдружение за честни избори 

и  граждански  права  –  национална  асоциация“  за  участие  с 
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наблюдатели  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  6  от  25.10.2016  г.  от 

сдружение  „Българско  сдружение  за  честни  избори  и  граждански 

права – национална асоциация“, представлявано от Пройчо Иванов 

Караиванов – председател на Управителния съвет на сдружението, 

чрез пълномощника Дончо Минчев Пачиков. 

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

състояние  на  сдружението  от  Плевенския  окръжен  съд; 

удостоверение от Министерството на правосъдието,  за  вписване в 

Централния регистър  на  юридическите лица с  нестопанска цел за 

осъществяване  на  общественополезна  дейност;  пълномощно  от 

Пройчо  Иванов  Караиванов  в  полза  на  Дончо  Минчев  Пачиков; 

пълномощно  от  Пройчо  Иванов  Караиванов,  представляващ 

сдружението,  в  полза  на  4  (четири)  лица –  представители  на 

сдружение  „Българско  сдружение  за  честни  избори  и  граждански 

права  –  национална  асоциация“,  списък  с  имената  и  единните 

граждански  номера  на  изрично  упълномощените  от  сдружението 

лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум на 6 ноември 2016 г.;  4  бр.  декларации по образец  – 

Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В  заявлението  и  в  списъка  на  упълномощените  лица  са 

представени за регистрация в страната 4 лица.

Централната  избирателна  комисия  приема,  че  е  спазено 

изискването на т.  3.1.  от раздел І  на Решение № 3483-ПВР/НР от 

13 септември 2016 г. на ЦИК, което е видно от удостоверението за 

актуално  състояние  и  удостоверението  за  вписване  в  Централния 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност. 

Тук има една грешка, която ще коригирам. На 27.10.2016 г. е 

пристигнало  по  електронната  поща  писмо  от  „Информационно 
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обслужване“  АД  за  извършена  предварителна  проверка  на 

наблюдателите, заявени от сдружението. Извършена е проверка и на 

лицата  в  управителните  органи  на  сдружението,  от  което  се 

установи,  че  лицето  Димитър  Петков  Керин,  който  е  член  на 

управителния съвет, е член на РИК – Пловдив град.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, 

че 4 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс и на т. 20 и 21 от раздел ІІІ на Решение № 3483-

ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 

7  и 8,  чл.  115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 

13 септември  2016 г.  на  ЦИК  Централната  избирателна  комисия 

реши: 

Регистрира  сдружение  „Българско  сдружение  за  честни 

избори и граждански права – национална асоциация“ за участие с 

наблюдатели  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена 

организация. 

Регистрира  сдружение  „Българско  сдружение  за  честни 

избори и граждански права – национална асоциация“ за участие с 

наблюдатели в националния референдум на 6 ноември 2016 г. като 

българска неправителствена организация.

Регистрира  като  наблюдатели  4  (четири)  упълномощени 

представители  на  сдружение  „Българско  сдружение  за  честни 

избори и граждански права – национална асоциация“…

Решението  подлежи  на  обжалване  в  3-дневен  срок  от 

обявяването му. (Коментари и уточнения без микрофон.)

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има 

предложен  проект  на  решение.  В  залата  постъпват  и  някакви 

предложения. Колеги, ще го подложа на гласуване. 

Колеги,  предложен  ви  е  проект  на  решение,  с  който  да 

регистрираме  сдружението,  както и да  регистрираме съответните 

предложени от сдружението наблюдатели. 
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Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Владимир  Пенев,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Метин Сюлейман, Севинч Солакова),  против – 5 

(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Румен Цачев).  

Колеги, видяхме резултата от гласуването. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател,  тъй като аз не 

участвах в дебата и не можах да се запозная в пълнота с преписката, 

много ви моля да  ми дадете  възможност  да  се  запозная  с  цялата 

преписка, след което да ви помоля в по-късен момент от заседанието 

да прегласуваме този проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното процедурно 

предложение. То по същество е отлагане и след това възобновяване 

на дебата. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

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

против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението  се  приема.  Записвам  си,  колеги,  да  бъде 

върнат в един момент така предложеният ни проект. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  По подобен повод,  но по тази точка 

искам  и   аз  да  докладвам  проект  на  решение.  Сега  ли  да  го 

докладвам или по-късно? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докладвайте. 

Продължаваме по същата точка. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Постъпило е заявление с  вх.  № 8 от 

26.10.2016  г.  Намира  се  в  папка  с  моите  инициали  за  днешното 
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заседание.  Заявлението  е  от  Фондация  „Суверен“,  подписано  от 

представляващия  Цветан  Пламенов  Колев  –  председател  на 

Изпълнителния  борд  на  фондацията,  за  регистрация  за  участие  с 

наблюдатели  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

В заявлението са посочени наименованието на фондацията, 

лицето,  което представлява  фондацията,  адрес  за  кореспонденция, 

както и лицето за контакт и телефон за връзка.

Към заявлението са приложени необходимите документи. 

В  заявлението  и  в  списъка  на  упълномощените  лица  са 

предложени за регистрация като наблюдатели в страната 1 лице в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  в 

националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На  27.10.2016 г.  в  ЦИК е  получено  по електронната  поща 

писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  за  извършена 

предварителна  проверка  на  наблюдателите,  заявени  от  фондация 

„Суверен“. 

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, 

че  упълномощеният  представител  към  датата  на  регистрацията 

отговаря на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ 

на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

При  извършената  служебна  проверка  бе  установено,  че 

Цветан  Георгиев  Христов  –  член  на  Изпълнителния  борд  на 

Фондация  „Суверен“,  е  член  на  Контролния  комитет  на  партия 

„Национал-демократична  партия“,  която  е  съставна  партия  на 

коалиция „Български консерватори и реформисти“, регистрирана за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 

6 ноември 2016 г. с Решение № 3579-ПВР от 21 септември 2016 г. 

Предвид  обстоятелството,  че  в  органа  на  управление  на 

фондация „Суверен“ е включено лице, което е включено и в орган на 

управление  на  партия  „Национал-демократична  партия“,  съставна 

партия  на  коалиция  „Български  консерватори  и  реформисти“, 

несъмнено е наличието на зависимост и обвързаност на посочените 
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от фондацията наблюдатели с политически субект, регистриран като 

участник в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

на 6 ноември 2016 г. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

Разбрах. Ще променя основанията, на които ще бъде отказано 

на въпросната фондация да се регистрира. Ще преработя проекта и 

ще го внеса по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, сега ще 

разгледаме ще разгледаме отложеното писмо по точка десета, което 

е спешно. 

10. Доклади по писма. 

Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  моля  да  бъда  извинена. 

Писмото е било публикувано, просто не го видях във вътрешната 

мрежа. 

Писмото  е  до  изпълнителния  директор  на  Печатницата  на 

БНБ,  с  копие  до  Министерството  на  финансите.  Предлагам  да 

изпратим едно писмо, в което да уточним, че по представената до 

момента  справка  –  обобщена  за  адреси  на  доставка  и  лица  – 

представители – оправомощени или упълномощени по съответния 

ред,  представители  на  областни  администрации  и  районни 

избирателни  комисии  няма…  По  отношение  на  районните 

избирателни  комисии  изрично  да  посочим,  че  е  достатъчно 

присъствието  на  двама  членове,  независимо  от  броя  на 

упълномощените. Защото има районни избирателни комисии, които 

са  упълномощили  и  трима,  и  четирима  представители  –  някои  с 

условието измежду тях поне двама да присъстват. Разбира се,  при 

спазване на изискването да са представители на отделни партии и 

коалиции.  Членовете  на  районните  избирателни  комисии  се 

упълномощават с решение на  районната избирателна комисия – да 

не се търсят заповеди, както до тази година в печатницата на БНБ. И 
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ние взимаме отношение, разбира се, само по районните избирателни 

комисии, които с решение упълномощават  и  тези представители 

подписват  всички  документи,  удостоверяващи  приемането  и 

получаването на бюлетините за гласуване. 

Моля за одобрение на това писмо и изпращането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с: 

5. Съобщение за реда на гласуване на студенти. 

Господин Пенев ще бъде докладчик. Заповядайте. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  за 

днешното  заседание  в  моя  папка  трябва  да  е  качен  текстът  на 

съобщението.  Той  е  подготвен  така  както  в  предишно  заседание 

обсъждахме, но все пак моля да се запознаете с текста. 

Предложението ми е всички лица, които са редовна форма на 

обучение във висше учебно заведение, но не разполагат с надлежно 

заверена от учебното заведение за съответния семестър студентска 

книжка,  включително  дипломанти,  курсанти,  докторанти  и  др., 

могат  да  гласуват  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. по 

реда на чл. 241 от Изборния кодекс, след като се явят в избирателна 

секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е 

различно от населеното място по постоянен адрес, като представят 

документ за самоличност, уверение, издадено от учебното заведение 

със седалище в населеното място, което да послужи пред СИК и от 
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което да е видно, че лицето се обучава редовна форма на обучение в 

съответното висше учебно заведение за учебната 2016/2017 г.

При гласуването лицата подават декларация – Приложение № 

16-ПВР/НР  от  изборните  книжа,  че  не  са  гласували  и  няма  да 

гласуват на друго място.

Лицата се дописват в избирателния списък под чертата и се 

допускат  да  гласуват,  а  издадените  от  висшето  учебно  заведение 

уверения се прилагат в оригинал към избирателния списък. 

Това  е   предложението  ми  за  съобщение.  Моля  все  пак 

внимателно всички да погледнем текста и евентуално след това да 

одобрим публикуването на това съобщение. И може би да го качим и 

в рубриката „Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Колеги, запознайте се. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  имам  предложение  да  не  се 

прилагат  удостоверенията  към  избирателния  списък,  предвид 

евентуална възможност за гласуване на втория тур. По-добре ще е, 

отколкото  след  това  да   вадят  нови  удостоверения.  Можем  да 

запишем  –  и  мисля,  че  имаме  и  такава  практика,  че  в 

удостоверението  се  отбелязва  датата,  че  лицето  е  гласувало  и 

номерът  на  избирателната  секция;  подписва  се  от  председателя  и 

секретаря,  подпечатва  се  с  печата  на  комисията  и  се  връща  на 

лицето.  По  аналогия  на  удостоверението  за  гласуване  на  друго 

място. Предлагам в този смисъл да добавим в последното изречение. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  приемам  предложението  на 

колегата Цачев, както и предлагам вместо да изпишем уверение, да 

запишем „удостоверителен документ (уверение, служебна бележка 

или  друго)“,  за  да  не  е  необходимо  да  даваме  допълнителни 

разяснения, ако документът не е наименуван „уверение“. (Реплики.)
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Замислям се обаче дали все пак копие от 

това уверение, удостоверение – от този документ, да не се  приложи 

към  избирателния  списък,  което  копие  да  си  остане  към 

избирателния  списък,  защото  това  е  документът  послужил  за 

основание да бъде допуснато лицето да гласува. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Това  е  единият  вариант,  който  казва 

колегата Цачев. Аз се сещам и за друг: в графа „Забележки“ да се 

опише някаква  идентификация на  документа,  от  която  също да  е 

ясно  и  да  не  се  прилага.  Защото  не  се  сещам специално за  този 

документ да има изискване да се прилага към избирателния списък. 

(Реплики.)

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Няма изискване. (Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли 

други изисквания, колеги? – Господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  считам,  че  не 

трябва да даваме, както казаха извън микрофона някои от колегите, 

такова разширително тълкуване и да заместваме документа, който е 

предвиден  в  Изборния  кодекс,  а  именно  заверена  от  учебното 

заведение  за  съответния  семестър  студентска  книжка,  тъй  като, 

както е написано по-надолу, ако се снабди с уверение, издадено от 

учебното заведение със седалище в населеното място, от което да е 

видно, че лицето се обучава в редовна форма на обучение, то като 

отиде  да  си  вземе  удостоверение,  то  ако  е  редовна  форма  на 

обучение и си е платил съответния семестър, ако всичко му е наред, 

следва да му заверят и книжката. Той защо ще вади удостоверение? 

Трябва да му заверят книжката

ОБАЖДАТ СЕ: Не е така. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Защо даваме възможност разширително 

да  се  тълкува  една  разпоредба,  която  считам,  че  към  момента  е 

много стриктна и трябва да се спазва, тъй като даваме възможност за 

гласуване на лица, които да заобиколят тази разпоредба. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Андреев. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Като  реплика  на  колегата 

Баханов,  единствено  да  кажа,  че  така  изложеното  становище  не 

отговаря съвсем на практиката в учебните заведения. Уверението се 

издава от учебен отдел въз основа на това, че лицето е издържало – 

особено за първокурсниците, че е издържало съответните приемни 

изпити, че е вписано и си е заплатило таксата. Докато книжката се 

заверява съответно от декан или заместник-декан, а там където са 

департаментите, е магистърски и още други. И там се бави самата 

заверка на книжките. 

С  оглед  на  това  обстоятелство  ние  в  тези  случаи  ще 

ограничим правата на тези първокурсници преди всичко, които няма 

да  имат  възможност  да  гласуват,  защото  те  имат  уверението,  но 

нямат  книжката,  поради  това  че  университетът  не  си  е  свършил 

работата по-рано да им даде книжка. Ето защо считам, че в случая 

трябва да остане уверението, за да можем по този начин да осигурим 

възможността  на  тези  избиратели  да  гласуват.  А това  основно са 

избирателите на 18 или 19 години, на които ние изпратихме писмо и 

ги поканихме да гласуват. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За реплика 

господин Пенев, след това господин Баханов. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Освен  това  нормата  на  чл.  241 

предвижда да се създаде специален ред за гласуване на студенти. 

Това че с нея се предвижда отбелязването в студентската книжка, то 

е, за да се гарантира невъзможността на студента да гласува повече 

от  веднъж.  Но  няма  никаква  пречка  това  да  се  постигне  и  чрез 

представяне  на  друг  заместващ студентската  книжка  документ.  В 

случая не се заобикаля законът и не се дава възможност на лица, 

които нямат право да гласуват по този ред, да гласуват по този ред. 

Просто създаваме възможност лицата да си упражнят правото, като 

ги облекчаваме с  оглед евентуални административни затруднения, 

които биха имали и които не са в тяхната власт да разрешат. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Аз  приемам аргументите  на  колегата 

Андреев,  тъй  като  той  има  опит  в  тази  сфера.  Тъй  като  явно  в 
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различните  висши  учебни  заведения  практиката  е  различна.  И  с 

оглед неограничаване и ако наистина има такива случаи, приемам 

отдолу  да  се  допълни,  че   лицето  се  обучава  редовна  форма  на 

обучение,  не  е  прекъснало  и  има  заверена  книжка  за  съответния 

семестър,  както  е  написано  по-горе.  Това  ми  е  предложението 

конкретно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уточнихме 

ли нещата? – Уточнихме ги. 

Режим  на  гласуване  на  писмото  с  приетите  от  колегата 

докладчик предложения на колеги. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме със следваща точка от дневния ред:

6. Доклади по медийни пакети. 

Първи докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, колеги, започвам  с 

обработените към момента заявки. 

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-533  от  26.10.2016  г.  между 

Национална телевизия „Евроком“ и Българска демократична лига на 

стойност  15  850,80  лв.,  но  съответният  субект  няма  средства  по 

медийния пакет. 

Заявка  с  вх.  №  НР-20-353  от  26.10.2016  г.  Заявката  е  от 

Агенция  „Крос“,  уебсайт  е  това  и  Коалиция „ПП Движение  21 и 

НДСВ“ на стойност 4000 лв. Но в имейла, който ни изпращат, както 

и при нас след проверка се установи, че агенцията няма подадени 
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тарифи към 7.10.2016 г. Затова предлагам да напишем писмо, като 

уведомим за това съответните субекти и съответната агенция.

Заявка  с  вх.  №  НР-20-365  от  26.10.2016  г.  между 

„Инвестор.бг“  –  това  са  уебсайтове  „Инвестор“  и  „Днес.бг“  и 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Пламен  Христов,  на 

стойност 14 015,23 лв. 

Заявка с вх. № НР-20-369 от 26.10.2016 г. относно Агенция 

„БГНЕС“ и  Инициативен  комитет  „Пламен Христов“  на  стойност 

25800 лв. 

Заявка  с  вх.  №  НР-20-372  от  26.10.2016  г.  с  „БГСАТ“  и 

Инициативен комитет „Нестор Мильов“, на стойност 13 140 лв. 

Заявка  с  вх.  №  НР-20-368  от  26.10.2016  г.  –  „Евроком 

Царевец“  и  Инициативен  комитет,  представляван  от  Светослав 

Николов, на стойност 6048 лв. 

Заявка  с  вх.  № НР-20-371  от  26.10.2016  г.  –  „Евроком“  и 

Коалиция  „Обединени  земеделци,  РДП  и  БСДП“  на  стойност 

15531,48 лв. 

И  заявка  с  вх.  №  НР-20-370  от  26.10.2016  г.  –  Телевизия 

„Евроком“  и  Инициативен  комитет,  представляван  от  Светослав 

Николов, на стойност от 18 768 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  анблок  за  гласуване  отговорите  на  тези 

заявки. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Вече докладвам договори, колеги. 
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С вх. № НР-20-162 от 26.10.2016 г. ви докладвам анекс към 

вече  одобрен  договор  с  БНТ  и  „Българска  социалдемокрация  – 

Евролевица“.  Договорът  беше за  17 748 лв.  Анексът  намалява  на 

17736 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НР-20-359 от 26.10.2016 г. 

ви докладвам договор между „Нова Броудкастинг Груп“ и Коалиция 

„Калфин президент“. Договорът е на стойност  14 112 лв. Приложен 

е медиа план. Декларацията е приложена към предишен договор на 

„Нова“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

запознахте ли се? – Господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  няма  да  подкрепя  този  договор  с 

мотива, че наименованието на коалицията „Калфин президент“, сочи 

на това щото програмата и изобщо изявленията й да бъдат насочени 

- дори имплицитно в наименованието се съдържа към агитация за 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  а  тук  се  касае  за 

популяризиране на въпросите и позиция по референдума.

Считам, че ако в предаванията с това име коалиция агитира за 

каквото и да е, тя индиректно агитира и за президентските избори. 

Поради което аз считам, че тук имаме недопустимо искане и затова 

аз няма да подкрепя този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други желаещи за изказване? – Госпожа Цанева. 
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ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Аз  подкрепям  частично  казаното  от 

колегата Ивков, но мисля, че това трябваше да го обсъдим не сега, 

когато обсъждаме договора. Съответната коалиция е регистрирана в 

ЦИК под това име. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за дуплика. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз абсолютно съм съгласен, че изобщо не 

е  трябвало  коалиция  с  това  име,  при  положение  че  участва  и  аз 

мисля, че и тази теза поддържах, но все пак се взе решение да бъде 

регистрирана.  „Калфин  –  президент“  –  самото  наименование 

въвежда  в  заблуждение  гласоподавателя  и  избирателя.  „Калфин – 

президент“ е наименование, което очевидно обслужва кампанията за 

президентските избори и няма място за агитация по въпросите на 

националния референдум. Когато прави такава с това наименование, 

прави и другата агитация, поради което аз считам, че не трябва да 

бъдат одобрявани договори и да бъдат отпускани средства, дори и да 

е  регистрирана да си разяснява кампанията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други изказвания? – Не виждам. 

Режим на гласуване одобряването на този договор. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  5  (Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Мария  Мусорлиева,  

Румен Цачев).    

Одобрихме този договор. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  договор  с  вх.  №  НР-20-358  от 

26.10.2016  г.  на  Българския  информационен  портал  в  Чикаго  – 

юрочикаго.ком,  и  Инициативен  комитет  „Валери  Венков“  на 

стойност 1172 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

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

Таня  Цанева),  против –  6  (Александър Андреев,  Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман).  

Не се одобри този договор. 

За отрицателен вот, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

против  не  защото  съм  против,  че  трябва  да  бъдат  предоставяни 

пакети  на  сайтовете,  но  така  или  иначе  Централната  избирателна 

комисия прие едно решение, с което определи кои могат да бъдат 

доставчиците  на  медийни  услуги.  Друг  е  въпросът  доколко  тези 

критерии,  които  бяха  посочени,  са  валидни  и   следва  да  бъдат 

обсъждани.  Но  реално  погледнато,  Централната  избирателна 

комисия следва да бъде последователна най-малкото в това, че тя е 

определила кои са доставчиците и на тези доставчици би следвало 

ние да одобряваме договорите за медийни пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Госпожо Цанева, продължете. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, колеги, договор с вх. 

№ НР-20-354 от 26.10.2016 г. между „Дарик радио“ и Инициативен 

комитет, представляван от Надка Бориславова Готева. Договорът е 

на стойност 6000 лв. Има съответно медиа план приложен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
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Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

Нека  да  продължим,  колеги,  със  следващия  доклад  на 

госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР-

20-355 от 26.10.2016 г. Договорът е между „Единна народна партия“ 

и „Медиапул“ на стойност 2000 лв. Има съответния медиен план. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  считам,  че  не  можем  да 

утвърдим този  договор,  защото  доставчикът  на  медийна  услуга  е 

интернет сайт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не под формата на реплика, а просто 

ще изкажа диаметрално противоположно мнение от това на колегата 

Пенев.  Интернет  сайтовете  нямат  забрана.  Ние  утвърдихме  вече 

доста  интернет  сайтове.  От  една  страна  това  е  непоследователна 

практика  на  Централната  избирателна  комисия,  но  не  това  ми  е 

основният аргумент. 

Основният ми аргумент в противовес може би на неговия е, 

че Изборният кодекс при всички случаи е акт – законов и то кодекс, 

който е с по-голяма сила от решенията на Централната избирателна 

комисия и там не се съдържа забрана, а точно обратното за интернет 

сайтовете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше 

реплика от страна на господин Ивков. 

Реплика към господин Пенев ли имате или изказване, защото 

може само реплика към господин Пенев в момента. (Реплики.)
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Като  изказване  ли  се  заявихте,  господин  Ивков?  –  Тогава 

реплика към вашето изказване от господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Реплика,  която  е  към  колегата 

Ивков.  Считам,  че  в  тази  си  връзка  Централната  избирателна 

комисия имаше една дълга ползотворна дискусия при приемането на 

тези  решения.  И  с  оглед  обстоятелството,  че  не  създаде  единни 

критерии, тя прие ограничаването на доставчиците. И считам, че в 

тази  си  връзка  Централната  избирателна  комисия  след  това 

непоследователно допусна да  бъдат предоставени медийни пакети 

на  сайтове.  Нашето  решение,  влязло  в  сила,  подлежеше  на 

обжалване.  Бяха  изложени  аргументи  във  връзка  с  мотивите  на 

решението, с което беше отменено единствено и само по отношение 

на  националния обхват,  като  бяха  допуснати  регионални  радиа  и 

телевизии и печатни издания. 

В  случая  става  въпрос  за  един  доставчик  на  онлайн 

новинарски  услуги.  Аз  лично  считам,  че  в  тази  си  връзка 

Централната  избирателна  комисия  имаше възможност да  промени 

своето  решение,  но  то  не  постигна  съгласие.  Обратното,  в 

заседанието бяха изложени доводи, че за всеки конкретен случай ще 

преценяваме,  което  още  повече  създава  несигурност  както  в 

доставчиците  на  медийни  услуги,  така  и  по  отношение  на  онези 

субекти, които имат правото на медийни пакети.  С оглед на което 

поне в едно Централната избирателна комисия, независимо оттук-

нататък дали тези решения ще бъдат отменяни или не, но трябва да 

бъде последователна. Щом е приела такива критерии, то трябва да 

бъдат спазвани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Втора  реплика 

има ли към господин Ивков? – Няма. 

Заповядайте за дуплика, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: От кратка дуплика ще се възползвам. 

Това че не приехме в решението, не значи, че сме забранили. 

Ние  просто  изключихме,   не  възпроизведохме  Изборния  кодекс 
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изцяло,  а  само в  една  част,  което  не  значи,  че  сме  забранили от 

медийни пакети да се ползват интернет доставчиците и сайтовете. 

Що се касае до решението на съда за националния обхват, то 

изобщо не засяга този предмет, доколкото няма какво да отмени. В 

нашето решение няма изрична забрана, а то – дори да приемем и да 

тълкуваме,  че  има  такава,  дори  да  е  така,  то  не  може да  отмени 

разпоредбите на Изборния кодекс,  който е акт с  много по-голямо 

значение и той се прилага. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това беше дуплика. 

Първа за изказване се заяви госпожа Бойкинова, след това се 

заяви господин… (Реплики.)

Госпожа Бойкинова оттегля. 

Колеги, чухме становища по този договор. 

Режим на гласуване одобряването му. 

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Катя  Иванова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева),  против – 7 (Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги  

Баханов,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман).  

За отрицателен вот, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да се приложи  отрицателният ми 

вот от предходното отхвърлително гласуване и към това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ доклад, госпожо Цанева. 

Стенограф:

Цвета Минева
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 427 – продължение

(27 октомври 2016 г.)

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  доклад  с  вх.  №  НР-20-357  от  26 

октомври 2016 г. между „Евроком - Национална кабелна телевизия“ 

и Инициативен комитет, представляван от Ангел Гаджев. Договорът 

е на стойност 9 936 лв., излъчване на 30-секунден предизборен спот 

15, по ед.цена 180, 40-секунден предизборен клип 8х350 и участие в 

предаване до 20 минути – 1 500 лв. Общо с ДДС, както ви казах – 

9936 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам, колеги.

Режим на  гласуване.  Който  е  съгласен  с  това  предложение, 

моля да гласува. (Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, докато 

системата заработи.) Който е съгласен, моля да гласува.

Има ли против? Няма.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

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

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НР 20 531 от 26 октомври 

2016  г.  Договор  между  Политическа  партия  „Християн  социален 

съюз“ и Национална кабелна телевизия „Евроком“ на стойност 3 000 

лв.,  платени  репортажи,  1000  лв.  Участие  в  предавания  до  20 

минути, 1 500 – общо 3000 с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. 

Коментари? Не виждам.
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Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

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

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № НР-20-360 от 26 октомври 

2016 г. между „Бао“ ООД - е търговското наименование, вестник „19 

минути“ и Инициативен комитет, представляван от Ангел Гаджев, 

на стойност 5 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева  Мария  

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

Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Георги Баханов).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № НР 30-351 от 20 октомври 

2016  г.  между  Инициативен  комитет,  представляван  от  Николай 

Събев  Михайлов  и  „Вижън Лап“ -  „Вижън Лап“  е  телевизия  „24 

България“, на стойност 10 104 лв., със съответния медиен план.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги. Коментари? Няма такива.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

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

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № ПВР-20-532 от 26 октомври 

2016  г.  Договор  между  Българско  национално  радио  и  Християн 

социален  съюз,  на  стойност  2 400  лв.  Тук  правя  едно  уточнение: 
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заявката е за 4 800 лв. Те са разбили заявката на две и ще ни пратят и 

втори договор. Засега този одобряваме на стойност 2 400 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? 

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария  

Мусорлиева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № ПВР-20-542 от 27 октомври 

2016 г. между „КРОЗ“ АД - това е вестник „Галерия“ и Инициативен 

комитет - за президент и вицепрезидент Пламен Пасков и Светозар 

Съев на стойност 11 160 лв. със съответния медиен план.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари имате ли? Нямате. 

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  

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

Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  2  (Георги  Баханов,  Метин 

Сюлейман).

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  договор  с  вх.  № НР-20-378 от  27 

октомври 2016 г.  между Единна народна партия и „Мобифони К“ 

ЕООД –  това  е  търговското  наименование  на  Радио  „Сливен  BG 

Нет“, поставяне на рекламен банер в сайта на радиото, интервю 2 

броя и аудио клип с разяснителни съобщения. Стойността е 600 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? 

Господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Именно  с  оглед  последователност  в 

решенията  на  Централната  избирателна  комисия  и  доколкото съм 
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убеден,  че  има  много  по-голямо  въздействие  върху  обществото, 

примерно „Медиапул“, от въпросното сливенско радио, аз няма да 

подкрепя този договор при положение, че възприехме тази практика 

-  да  отричаме  в  21-и  век  в  сайтове,  които  се  четат  от  всички  и 

особено  от  младото  поколение,  да  не  може  да  се  информират 

гражданите, а да се информират от локални радиа, някои от които аз 

за пръв път чувам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

други коментари?

Режим на гласуване.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – 5 (Александър Андреев, Владимир 

Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължи.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № НР-20-397 от 27 октомври 

2016  г.  между  „bTV“  и  Инициативен  комитет,  представляван  от 

Петър Кичашки, на стойност 10 675.80 лв.,  излъчване на клип – 6 

броя. Написано е колко пъти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? 

Режим на гласуване.

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 11  (Александър Андреев, 

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  4  (Георги 

Баханов, Емануил Христов, Мария Мусорлиева, Румен Цачев)

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, договор с вх. № ПВР-20-558 от 27 

октомври 2016 г. между Политическа партия „Българско национално 

обединение“ и „Btv медиа груп“, на стойност 9 986.40 лв. Излъчване 

на  клип  –  4  броя  и  излъчване  на  клип  –  3  броя  с  различно 

времетраене. Общата сума е тази с ДДС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Коментари? 

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  Катя 

Иванова,  Мария Мусорлиева,  Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова, Таня Цанев, Румен Цачев).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № ПВР-20-543 от 27 октомври 

2016 г. между „Медия Крос“ АД, вестник „Галерия“ и Инициативен 

комитет за издигане за президент и вицепрезидент Йорданка Колева 

и Веселин Христов. Договорът е на стойност 14 997 лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Коментари? Няма.

Режим на гласуване.

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 11  (Александър Андреев, 

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанев, Румен Цачев);  против – 3  (Георги  Баханов,  

Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева,

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Договор  с  вх.  № ПВР 20-534  с  Християн 

социален  съюз  и  „bTV“  на  стойност  9 968.40.  Излъчване  на 

предизборен клип – 7 броя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? 

Режим на гласуване.

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

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

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

Севинч Солакова, Таня Цанев, Румен Цачев);  против – 2  (Емануил 

Христов, Мария Мусорлиева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, ще ви помоля да се 

запознаете с един договор, който вече сме отхвърлили, но съдът ни 

го  връща  за  повторно  разглеждане.  Договорът  се  намира  в 

заседанието от 18 октомври 2016 г. „Медийни пакети“ и е с вх. № 

НР-20-176  от  17  октомври  2016  г.  Става  въпрос  за  Инициативен 

комитет,  представляван  от  Стефан  Алексиев  и  „Бойкос“  ЕООД, 

собственик на Радио „Гама  Видин“, на стойност 39 912 лв. Връщаме 

го във връзка с влязло в сила Определение № 11-376 от 26 октомври 

2016 г., постановено по Административно дело № 12-038 от 2016 г. 

по описа на ВАС, ІV отделение. 

Връща  преписката  на  Централната  избирателна  комисия  за 

ново  произнасяне,  съобразно  дадените  задължителни  указания  в 

Мотивите на настоящото съдебно решение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

колега  Бойкинова.  Много  моля  за  задължителните  указания  на 

комисията за улеснение.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Мотивите на съда са, че ние дължим 

произнасяне  не  с  акт  протоколно  определение,  а  с  решение  с 

мнозинство две-трети, тоест, първо, нарушили сме формата и второ, 

актът не ни е мотивиран, тоест съдът казва, че по одобрение на тези 

договори не е одобрение. Когато е неодобрение, е властнически акт 

и  съответно  се  засягат  правата  и  интересите  и  ние  трябва  да  се 

произнесем с решение то да бъде мотивирано. Това са мотивите на 

съда. Тоест, ние дължим произнасяне с решение, а не с протоколно.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  по 

вече  питания,  мнения и възражения по задължителни указания на 

съда?

Ивков, заповядай.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам да попитам „Бойкос“ ООД кои 

медии са и за какво става въпрос. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

колега.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Няма  да  подкрепя  този  договор  със 

следните  мотиви:  считам,  че  няма  да  се  изпълнят  целите  на 

специалния  закон;  също така  считам,  че  медийният  доставчик  не 

отговаря  на  изискванията  на  §  1,  точка  15  (мисля,  че  беше  от 

Изборния  кодекс);  няма  да  има  такава  значителна  част  от 

аудиторията,  която  да  бъде  запозната  със  съответните  послания, 

каквото е изискването на закона; няма да може да се изпълни целта 

на  закона;  освен  това,  субектът,  който  има  право,  съгласно 

специалния закон на тези средства, ги е използвал изцяло конкретно 

в тази медия, което, според мен, не е оправдано, с оглед целите на 

кампанията.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други 

мнения има ли? 

Режим на гласуване, колеги.

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 8; (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Катя  Иванова,  

Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Таня Цанев); против – 5 (Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков).

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте!

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви Договор с вх. № 

НР-20-331  от  25  октомври  2016  г.  Намира  се  в  папка  „Медийни 

пакети“. Заседанието - на 25 октомври 2016 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте 

за мнение.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  останах  с  впечатление,  че  имаме 

задължителни указания. В тоя случай да се произнесем с решение с 

номер, нали така, колега Бойкинова?

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не може да 

има за всички останали да минават по един ред и това да е по друг 

ред. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Добре, аз си  оттеглям.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Продължавайте нататък.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам ви Договор с вх. № НР-20-

331 от 25. октомври 2016 г. Намира се в папка „Медийни пакети“ от 

заседанието на 25 октомври 2016 г. Договорът е между „Офмедия“ 

АД и Коалиция „Политическа партия Движение 21“ и Политическа 

партия  „НДСВ“.  Става  въпрос  за  разяснителна  кампания  по 

въпросите на Националния референдум  на сайта  „Оф Нюз BG“. 

Договорът е на стойност 9 500 лв.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, въпроси? 

Режим на гласуване.

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

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,Катя  

Иванова,   Румен  Цачев,  Таня  Цанев); против  –  5  (Александър 

Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,   Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

отрицателен вот.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Отрицателният  ми  вот  от 

предходните да се приложи и към този.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре. 

Благодаря. 

Заповядайте, колега Арнаудов нататък.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам ви Договор с вх. № НР 20-

285 от 26 октомври 2016 г. между Единна народна партия и „Ретел“ 

ЕАД, които са собственик на „Средногорие Медия“. Договорът е на 

стойност  1 008  лв.  Намира  се  в  папка  „Медийни  пакети“  - 

заседанието от 26 октомври 2016 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Мнения, 

въпроси, колеги?

Въпроси? 

Режим на гласуване. 
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Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Мария 

Бойкинова,Катя Иванова,  Румен Цачев, Таня Цанев); против – 5 

(Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  

Мусорлиева, Мартин Райков).

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  Договор  с  

вх. № 20-334 от 26 октомври 2016 г. между Българска телеграфна 

агенция и Инициативен комитет, представляван от Ангел Гаджев, на 

стойност 3 000 лв.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, въпроси? 

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Мария Бойкинова,  

Катя Иванова, Румен Цачев, Таня Цанев); против – 5 (Александър 

Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков).

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте 

за отрицателен вот.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Отрицателният  вот  от 

предходните да се приложи и към този.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте 

нататък, колега Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Постъпило  е  уведомление  от 

Инициативен комитет за  информационно-разяснителната кампания 

за Националния референдум, представляван от Светлана Стоянова с 

вх. № НР-20-364 от 26 октомври 2016 г., с който ни уведомява за 

отказ  от  договор  за  информационно-разяснителната  кампания  за 

Националния  референдум:  „Уважаеми  госпожи  и  господа,  във 

връзка  с  настъпили  промени  в  планирането  на  нашата 

информационно-разяснителна кампания, с настоящото уведомление 

потвърждаваме,  че  се  отказваме  от…“  –  и  са  цитирани  двата 

64



договора,  които  са  между  този  инициативен  комитет  и  „Бойкос“ 

ЕООД.

С  това  уведомление  е  постъпил  и  нов  договор  между 

Инициативния комитет, представляван от Светлана Стоянова и „РА 

Евромедия“  ООД  –  това  е  вестник  „Земя“.  Договорът  е  за 

публикации и публикации във вестника. Цената е 12 500 лв.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 11 (Александър Андреев,  

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Катя 

Иванова, Румен Цачев, Таня Цанев); против – 2 (Георги Баханов,  

Ивайло Ивков).

БОЙЧО АРНАУДОВ: Нямам повече договори.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

колега Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Опитвам се да бъда максимално кратък. В 

мрежа  „Медийни  пакети“  на  25-и,  страни:  „Вестникарска  група 

България“  ООД и  Инициативен  комитет,  представляван  от  Надка 

Бориславова Готева, „Вестникарска група България“, в-к „24 часа“, 

стойност на договора: 2 000 лв., Национален референдум.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, въпроси? 

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков, Катя Иванова, Румен Цачев, Таня Цанев).

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте 

нататък.

МАРТИН РАЙКОВ:  Вестникарска група „България“, Единна 

народна партия“,  стойност на договора:  2 000 лв.,  от 24 октомври 

2016 г.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Въпроси? 

Мнения? 

Режим на гласуване.

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Мария  

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

Солакова, Таня Цанев); против – 3 (Ивайло Ивков, Георги Баханов и  

Мария Мусорлиева).

МАРТИН  РАЙКОВ:  Договор  от  21  октомври  2016  г. 

Инициативен комитет, представляван от Димитър Николов Митов и 

„БГ  САТ“  АД,  които  държат  правата  на  Телевизионен  канал  ТV 

Плюс“.  Стойността  на  договора  е  15 300  лв.  за  отразяване  на 

Националния референдум.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против - 1 

– (Георги Баханов).

МАРТИН  РАЙКОВ:  Българска  телеграфна  агенция  и 

Инициативен  комитет  за  издигане  на  независим  кандидат  за 

президент  Пламен  Панайотов  Пасков  –  от  26  октомври  2016  г. 

Стойността на договора е 2 578 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Севинч Солакова,  Таня Цанева); против - 1  (Александър Андреев,  

Георги Баханов).

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Централната избирателна комисия 

отново доказа, че не е последователна. Ще помоля всичките мотиви, 
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изложени в предходните отрицателни вотове, да бъде приложена и 

тук.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

колега Райков, нататък.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Инициативен  комитет  Пламен  Василев 

Орешарски  и  „Btv  медиа  груп“  ЕАД  от  27  октомври  2016  г. 

стойността на договора е 35 407.36 лв. с ДДС.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, въпроси?

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Цанева); против - 1 (Мария Мусорлиева).

МАРТИН  РАЙКОВ:  Инициативен  комитет  за  издигане  на 

независим  кандидат  Веселин  Найденов  Марешки  и  „Btv  медиа 

груп“. Стойността на договора е 2 955.60 лв. с ДДС.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 1  (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

МАРТИН РАЙКОВ: Инициативен комитет, представляван от 

Светослав  Николов  и  „КРОЗ“  АД,  издател  на  вестник  „Галерия“. 

Стойността на договора е 14 976 лв. – за национален референдум.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения, въпроси? 

Режим на гласуване.

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 10 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Катя 
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Иванова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 3 (Георги Баханов, Ивайло 

Ивков, Мартин Райков).

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

колега Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Това, че ми е разпределено и съм член на 

„Медийни пакети“, аз имам право на отрицателен вот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Райков, 

бих искала да припомня на Централната  избирателна комисия,  че 

водихме  този  дебат,  докладва  докладчикът,  изказва  своите 

съображения, но онова, което се подлага на гласуване, във всички 

случаи  е  одобрението  на  договора,  което  ако  не  постигне 

необходимото  мнозинство,  се  превръща  автоматично  в  неговото 

неодобрение. Това Централната избирателна комисия вече уточни, 

за което аз ви благодарих. Уточни го и защото когато един договор 

бъде внесен в комисията за одобрение, то това е целта, с която той е 

внесен. Исках да припомня какво сме се разбрали процедурно.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Нова  телевизия  и  партия  „Българско 

национално обединение“ – от  27 октомври 2016 г.  Стойността  на 

договора е 20 000 лв. и е за отразяване на предизборната кампания за 

президент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мнения, 

въпроси, становища? 

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Нищо  няма  да  казвам  като  докладчик, 

просто ще го изчета: „КРОЗ“ АД с издател на вестник „Галерия“ и 
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Инициативен комитет Светозар Съев – на Национален референдум – 

3 000  лв.  за  репортаж,  една  трета  страница,  топ  новина  и  прес 

съобщение – до 100 кв.см.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  

против – 3 (Георги Баханов, Емануил Христов и Мартин Райков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядай!

МАРТИН  РАЙКОВ:  Партия  „Българско  национално 

обединение“  –  „Btv  медиа  груп“  –  9999  лв.  Входирано  на  27 

октомври 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА. Бих искала просто 

за зрителите и за протокола да отбележа, че подробно договорите са 

гледани от доста широка работна група и затова те са обсъждани, 

гледани,  мислени  и  са  качени  отдавна  във  вътрешна  мрежа  и  са 

гледани от колегите.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева); 

против – 2 (Емануил Христов, Ивайло Ивков).

МАРТИН РАЙКОВ: „bTV“ – Коалиция „Калфин президент – 

две одобрени заявки – 14 285 лв. – Национален референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване.

Гласували 14  членове на ЦИК:  за – 11  (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева);  против  –  3  (Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева,).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  За  кратко  давам 

думата  на  колегата  Иванова.  Вие  си  организирайте  преписката  и 

заповядайте отново. Заповядайте, колега Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  изпълнение  на 

задължителни  указания,  дадени  на  излязлото  в  сила  решение  на 

Върховен административен съд по Административно дело 12-39 от 

2016 г.  ви докладвам повторно Договор с  вх.  № НР-20-175 от 17 

октомври  2016  г.  между  Инициативен  комитет,  представляван  от 

Биляна  Колева  и  „Бойкус“  ЕООД.  Става  дума  за  Радио  „Гама 

Видин“. Стойността на договора е 39 924 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги? 

Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Няма  да  подкрепя  този  договор.  Моля 

стенографът да ми даде знак дали може да пренесе предишното ми 

становище  по  отношение  на  същата  медия  за  подобна  сума  от 

днешно заседание и тук.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може ли аз да Ви 

отговоря, господин Ивков. Господин Ивков, в момент, в който става 

дума  за  комплектуване  на  преписка,  която  да  бъде  изпратена  до 

съда, не се пренася, защото се протоколира онова, което е казано, но 

се  прилага  и  предходният  протокол,  в  който  Вие  сте  изразил 

становище.  От  гледна  точка  на  стенограма  и  от  гледна  точка  на 

изказвания считам, че това е най-прецизният вариант. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Благодаря,  госпожо  председател.  Тогава 

поддържам мнението си за предишния договор на „Бойкос“, където 

изразих  мнение  в  началото  под  формата  –  мисля,  че  беше,  на 

реплика на колегата Пенев. (Реплика от залата: Не е вярно.) Добре, 

имах и в предишното си становище защо няма да го подкрепя за 

същия медиен доставчик от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  мнения? 

Въпроси?
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Режим на гласуване.

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 9  (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева); против – 5 (Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло  

Ивков, Мария Бойкинова и Метин Сюлейман). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега Иванова, нататък.

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

20-257  от  21  октомври  2016  г.  между  Инициативен  комитет, 

представляван  от Нестор Мильов и „БГ САТ“ АД. Става  дума за 

телевизионен канал „F плюс“ на стойност 12 816 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  Катя 

Иванова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте 

нататък.

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам договор от 20 октомври 2016 г. 

между „Сливен Нюз“ ЕООД и Единна народна партия на стойност 

500 лв.  За  интервю,  разяснителни прессъобщения,  банер с  размер 

200 на 110 пиксела.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 3 

(Александър Андреев, Георги Баханов и Мария Мусорлиева).
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отрицателен вот, 

колега Андреев. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изразявам  същия  отрицателен 

вот,в  както  в  предходните  случаи,  когато  гласуваме  договори  и 

одобряваме  договори  с  медии,  които  са  доставчици  на  онлайн 

новинарски услуги. Моля да се приложи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

уведомление  от  Инициативен  комитет,  представляван  от  Румен 

Маринов  за  отказ  от  договор  за  информационно-разяснителна 

кампания за национален референдум между Инициативния комитет 

и „Бойкос“ ЕООД и ви докладвам в тази връзка нов Договор с дата 

26 октомври 2016 г. между Инициативен комитет, представляван от 

Румен Маринов и „Регионална Евромедия“ ЕООД  - става дума за 

вестник „Земя“ на стойност 12 500 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мнения, 

въпроси? 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  

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

Цанева); против – 1 (Георги Баханов).

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  Договор  с  вх.  № 

ПВР-20-504  между  Национална  телевизия  „Стойчев  Нико  Груп“ 

ООД и Политическа партия „Българска демократична общност“ на 

стойност 6 000 лв. Договорът е много по-различен от всички други: 

много  странен  договорът  е,  в  смисъл,  той  е  подобен  на  тези  на 

„Дарик  радио“.  Той  трябва  да  е  качен  или  на  25-и,  или  на  26-и. 

Приложена е медийната услуга. Касае се за вид на медийна услуга, 

програмно  време  за  излъчване  на  информационни  клипове  с 

продължение  30  секунди  на  Националната  телевизия.  Срок  за 
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изпълнение: до 4 ноември и обемната на медийната услуга по часови 

пояси и време за излъчване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване.

Режим на гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 10  (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – 5 (Георги Баханов, Ивайло Ивков,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега Райков, кратко и ясно.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  с  едно  много  мило  писмо  от 

Четвърто отделение на Върховен административен съд ни казват, че 

е  влязло  в  сила  Решение  № 11-409  от  27  октомври 2016  г.,  като 

връща  преписката  на  Централна  избирателна  комисия  за  ново 

произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на съда 

-  те  са  аналогични  с  тези  на  колегите,  които  четоха  предходни 

мотиви – и осъжда Централна избирателна комисия да заплати на 

„Евроком Национална кабелна телевизия“ разноски в размер на 500 

лв. 

Договорът, по който трябва да се произнесем отново, е: ПВР-

20-422  от  20  октомври  2016  г.,  сключен  между  „Евроком 

Национална  кабелна  телевизия“  ООД и Светозар  Стоянов  Съев  в 

размер на 11 340 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мнения, 

въпроси? 

Режим на гласуване. 

Благодаря Ви, колега Райков, за стегнатия доклад.

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 10  (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
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Таня Цанева); против – 3  (Емануил Христов, Метин Сюлейман и  

Росица Матева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешна  мрежа 

има проект на писмо до РИК-овете във връзка с обученията на СИК-

овете  за  предприемане  на  съответните  действия.  В  моя  вътрешна 

папка би следвало да е. моля да се запознаете с него. Идеята е да го 

изпратим още днес по електронен път, ако прецените, и писмено, до 

въпросните РИК-ове, за да могат да се организират в оставащото ни 

време,  да  се  определят  членове  на  РИК,  за  да  присъстват  на 

обучение в ЦИК на 01.11.2016 г. в 11 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е 

техническо,  организационно  писмо,  много  добре  изложено. 

Уважаеми колеги, има ли мнения по него?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искам да ви кажа, че в т. 2 има граматична 

грешка, а в буква „в“ на т. 4 не е „буква „а“, а това е „точка 5“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

колега Чаушев. 

Режим на гласуване на писмото. 

След това, уважаеми колеги, и ние се нуждаем от 30-минутна 

почивка.

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева,  Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Сега  вече  –  30-

минутна почивка.

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  в  залата 

сме  16  членове  на  Централната  избирателна  комисия  и  имаме 

необходимия кворум.  Продължаваме  днешното заседание.  Колеги, 
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моля всички доклади, които ще се направят по днешния дневен ред, 

да  бъдат  преоценени  отново  и  в  19.40  часа  да  сме  приключили 

днешното заседание.

Колеги,  има предложение за  две  нови точки в  дневния ред, 

които ще бъдат точка 7а и 7б: 7а: Промяна в състава на РИК 24 с 

докладчик госпожа Грозева; 7б: Одобряване на споразумение между 

БНТ  и  упълномощени  представители  на  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети,  регистрирани  за  участие  в  частичните 

избори за кмет на район „Младост“, Столична община. 

Колеги,  подлагам на  гласуване включване  на  тези  две  нови 

точки в дневния ни ред.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, сега сме 

на точка 7 – Доклади по дела, жалби и сигнали.

7. Доклади по дела, жалби и сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев – 

за администриране на преписка.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви за администриране и 

изпращане - Върховен административен съд жалба с вх. № НР-12-24 

от 26 октомври 2016 г., подадена от Станислав Тодоров Трифонов 

срещу наше Решение № 38-26 ПВР-НР от 21 октомври 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  В  тази  връзка  делото  вече  е 

образувано и насрочено за утре. Делото е: 12 079 от 10 часа в зала 1, 

на което дело ще се явя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Продължаваме с нова точка 

7а. Промени в РИК 24.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

в  днешна  дата  в  моя  папка  с  №  38-73  е  качен  проект  относно 

промяна в състава на РИК 24 район София.

В  Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  15-178  от  27 

октомври 2016  г.  е  постъпило предложение  от  Цветомир Паунов, 

упълномощен представител на Политическа партия ГЕРБ за промяна 

в състава на РИК 24 район София.

Предлага  се  на  мястото  на  Антоанета  Захариева  Крумова  – 

член на Районна избирателна комисия, да бъде назначена Анжела 

Младенова Сотирова. Към предложението са приложени: заявление 

от Антоанета Захариева Крумова за освобождаването й като член на 

РИК по лични причини, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 

и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за 

завършено  висше  образование,  копие  от  личната  карта  и 

пълномощно в полза на Цветомир Паунов.

Предвид изложеното ви предлагам да освободим като член на 

РИК 24 район София Антоанета Захариева Крумова със съответното 

ЕГН и да анулираме издаденото й удостоверение и да назначим на 

нейно място Анжела Младенова Сотирова със съответното ЕГН. На 

назначения член да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

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

Цветозар Томов.).
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

Решение .№ 38-67 ПВР-НР. Заповядайте, господин Андреев, по нова 

точка 7б. 

7б.  Одобряване  на  споразумение  между  БНТ  и 

упълномощени  представители  на  партии,  коалиции  и 

инициативни комитети, регистрирани за участие в частичните 

избори за кмет на район „Младост“, Столична община.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило с писмо, вх. № ЧМИ-20-8 от 27 октомври 2016 г. писмо, 

подписано  от  Екатерина  Генова,  като  представляваща  Българска 

национална телевизия БНТ-2, с което ни се предлага одобряването 

на  споразумение  за  отразяване  на  предизборната  кампания  за 

произвеждане на частични местни избори за кмет на район Младост, 

Столична  община  на  6.11.2016  г.,  в  което  са  уредени формите,  а 

именно,  диспутите  и  останалите  платени  форми  във  връзка  с 

предизборната кампания. 

След като го прегледах, считам, че същото съответства и на 

приетите  от  нас  правила,  поради  което  ви  предлагам  да  вземем 

решение, с което да одобрим Споразумението и съответно копие от 

споразумението да бъде изпратено до Сметната палата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

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

Цветозар Томов.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

Решение № 38-68 МИ. 

Колеги, преминаваме към точка 10 от дневния ред.

10. Доклади по писма
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо – 

становище  от  госпожа  Веска  Янева  –  началник  на  отдел 

„Административна  и  регионална  координация  в  Администрацията 

на Министерския съвет, с вх. № ПВР-03-40 от 27 октомври 2016 г. в 

отговор на нашето писмо, с което представихме проекта на заявка за 

допълнителен тираж в район 23, София.

В  становището  се  изтъква:  районът  обхваща  и 

административен  район  „Студентски“,  с  оглед  възможността 

студенти  да  се  включат  и  да  упражнят  правото  си  на  глас  по 

седалището  на  Висшето  училище,  в  което  учат.  Освен  това,  на 

територията на района са разположени няколко големи болници – се 

казва  в писмото и изрично се посочва, че искането на 23-а районна 

избирателна комисия може да се приеме, че е целесъобразно. 

Предлагам  ви  с  оглед  и  на  това  становище,  и  коментарите, 

които направихме ние по повод на проекта на заявка,  да одобрим 

заявка за допълнителен тираж за отпечатване на допълнителен брой 

5000 бюлетини за район 23-и. Проектът на заявка е във вътрешна 

мрежа в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. Време е за запознаване. Готови ли сте, колеги? 

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да ви уведомя, че започваме 

да  получаваме  писма  от  администрацията  Народното  събрание  с 

посочване  на  имената  на  служителите,  които  ще  подпомагат 

Централната  избирателна  комисия  в  дните  около  изборите  и 

Националния референдум. 
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Докладвам ви обаче вх. № ЦИК 00-659 от 27 октомври 2016 г. 

на  Министерството  на  финансите  –  писмо,  с  което  ни  изпращат 

проект  на  Решение  на  Министерския  съвет  за  одобряване  на 

Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 

г.

Както  вчера  в  неформален  порядък  ви  уведомих,  на 

електронната  страница  на  Министерството  на  финансите  беше 

публикуван  Законопроектът  за  бюджет  през  2017  г.,  както  и 

актуализираните бюджетни прогнози за периода 2017-2019 г., които 

представляват и мотиви към законопроекта. 

С оглед на това, че срокът е 14 часа на 28 октомври 2016 г., за 

да спазим формално този срок, предлагам ви да гласуваме писмото, 

което  изпратихме  в  началото  на  тази  седмица  до  министъра  на 

финансите с настояване да се уважи предложението на Централната 

избирателна  комисия  за  бюджет,  като  се  има  предвид,  че  няма 

разлика  между  неофициално  представената  справка  за  проект  на 

бюджет  от  миналата  седмица  от  20  октомври  2016  г.  и 

законопроекта в частта относно Централната избирателна комисия – 

това е чл. 44. Предлагам да гласуваме изпращане на становище до 

министъра  на  финансите  с  посочване  на  онези  параграфи,  които 

следва  да  бъдат  уважени  с  оглед  обезпечаване  изпълнението  на 

дейността на Централната избирателна комисия. В противен случай 

ще се наложи да се справяме съобразно ситуацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанев).
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, писмото е в моята папка и тя 

е до кмета на Столична община, до ОИК Столична община с копие 

до  Печатницата  на  БНБ,  подизпълнител  е  „Демакс“,  и  госпожа 

Румяна  Бъчварова  и  е  във  връзка  със  сключения  Договор  между 

Централната  избирателна  комисия  и  Печатницата  на  БНБ  за 

отпечатване  на  хартиените бюлетини,  с  което ги  уведомяваме,  че 

изработените  хартиени  бюлетини  се  предават  на  територията  на 

подизпълнителя  „Демакс“  от  упълномощен  представител  на 

подизпълнителя,  двама  представители  на  ОИ,  предложени  от 

различни  партии  и  коалиции,  в  присъствието  на  упълномощени 

представители  на  Министерството  на  финансите,  общинската 

администрация, съответно трябва да подпишат приемо-предавателен 

протокол, който да изпратят на Централната избирателна комисия, 

както и че транспортирането се извършва с транспортно средство на 

Столична  община  под  охраната  -  охраната  на  бюлетините  се 

извършва от органите на Министерство на вътрешните работи под 

контрола  на  ОИ и че  ОИ контролира  доставката,  съхранението  и 

разпределението на бюлетините по секциите в район „Младост“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги.

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване, колеги.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанев).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, вх. № ПВР-

06-40 от 26 октомври  2016 г.  То е изпратено от кмета на община 

Бяла  Слатина,  с  което  се  отправя  запитване  във  връзка  с 

предстоящите избори и съгласно чл. 23, ал. 1 и наше решение № 35-

43.  Избирателните  списъци  се  съставят  в  общинските 

администрации  по  населени  места  и  се  подписват  съответно  от 

кмета на кметството,  кмета  на общината или кметския наместник 

или  от  секретаря  на  общината.  В  случая  става  дума  за  кмета  на 

кметство Галич и община Бяла Слатина, който е в невъзможност да 

подпише избирателните списъци, тъй като му е наложена мярка за 

неотклонение задържане под стража.

Въпросът в случая е кой е компетентен да положи подпис под 

избирателните списъци за кметство Галиче в предстоящите избори и 

референдума.

Моето  предложение е  да  отговорим с  писмо,  че  ако кметът 

Чоков, тъй като е написано в писмото, че господин Чоков ползва 

редовния си платен годишен отпуск, ако в излизане в редовния си 

платен  годишен  отпуск  той  не  е  определил  лице,  което  да  го 

замества и кметът на общината и съответно общинският съвет не са 

определили  временно  изпълняващ  длъжността  кмет,  следва  да  се 

подпишат  избирателните  списъци от  кмета  на  общината.  Ако  сте 

съгласни, да отговорим в този смисъл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? 

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  подготвил  съм  едно  писмо, 

предлагам да го приемем - във връзка с обученията на секционните 

избирателни комисии. В писмото казваме, че районните избирателни 

комисии  да  информират  секционните  избирателни  комисии,  че 

декларацията,  Приложение № 16 от изборните книга се попълва в 

два  екземпляра,  съгласно  нашето  решение,  с  което  сме  приели 

Методическите  указания  за  СИК,  а  не  така,  както  е  указано  в 

указателната  част  на  това  приложение,  че  се  попълва  в  един 

екземпляр, който се прилага към единия списък, а копие от него – 

към другия списък, за да няма след това проблеми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Солакова, Таня Цанев); против – 1 (Ерхан Чаушев).

Извън зала - колегите  Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева  

Сидерова и Томов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.

Заповядайте за отрицателен вот, господин Чаушев, господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  По  смисъла  нямам  никакво  нещо,  но  в 

случая не успях да реагирам бързо; затова го казвам като особено 

мнение, а става въпрос за следното: втори екземпляр - ако желае да 

гласува за въпросния референдум, защото ако не желае, току-виж го 

карат  да  попълва и двете  и  да  му го  искат,  защото ние си знаем 

секционните комисии. Може би е добре да се уточни това.  А ако 

желае, и за двете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото заседание утре в 14.00 

часа.

(Закрито в 19.25 ч./

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Юлия Стоичкова
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