
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 426

На 26 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I. Избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката и  национален референдум 

1. Доклад относно хронограма за частичните избори

                                Докладва:  Бойчо Арнаудов

  1а. Доклад по писмо.

                               Докладва:  Ерхан Чаушев

1б.  Проект  на  решение  относно  Методически  указания  за 

СИК извън страната..

                                Докладва:  Александър Андреев

2. Проект на решение относно Методически указания за СИК 

в страната.

   Докладва:  Александър Андреев

3.  Доклад  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната.

Докладват: Йорданка Ганчева, 

Метин Сюлейман, 

Иванка Грозева

 4.  Регистрация на наблюдатели в изборите за  президент и 

вицепрезидент на Републиката и националния референдум.

                                Докладват: Мария Бойкинова, Таня Цанева,

                         Мартин Райков
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5.  Проект  на  решение  относно  регистрацията  на 

социологически агенции.

                                 Докладва: Цветозар Томов, 

 Владимир Пенев 

5а.  Доклад  относно  достъп  на  екипа  на  "Информационно 

обслужване".

                                   Докладва:  Емануил Христов

5б.   Проект на решение относно разрешаване гласуване на 

граждани от община Трън.

  Докладва:  Росица Матева

5в. Поправка на техническа грешка

                                   Докладва: Георги Баханов 

6.  Доклад относно машинното преброяване.

                                  Докладва: Цветозар Томов

7.  Съобщение за реда за гласуване на студенти.

                                  Докладва: Владимир Пенев

8. Доклади по медийни пакети.

                                 Докладват: Таня Цанева, Мартин Райков,

    Бойчо Арнаудов, Катя Иванова

9. Промени в РИК.

 Докладва: Мария Бойкинова

9а. Промени в ОИК – Хасково.

Докладва: Мария Бойкинова.

9б.  Обсъждане  на  предпечатен  образец  на  бюлетината  за 

гласуване в частичния избор за кмет на район „Младост“.

Докладва: Севинч Солакова

II. Други.

10.  Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват:Георги Баханов, Мария Мусорлиева

11. Искания за отваряне на запечатано помещение.

Докладват: Йорданка Ганчева, 

Александър Андреев, 

Георги Баханов
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12. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладват: Мария Бойкинова и Ивайло Ивков

13. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, 

   Йорданка Ганчева, Росица Матева

Александър Андреев, Ивайло Ивков,

Георги Баханов, Цветозар Томов,

Мария Бойкинова, Катя Иванова, 

Метин Сюлейман, Иванка Грозева, 

14. Разни.                    

Докладват: Таня Цанева и Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо 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 и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВА: Румяна Стоева-Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  14,25  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата присъстват 15  членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  26 октомври 2016 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

I. Избори за президент и вицепрезидент на Републиката 

и  национален референдум 
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1. Проект  на  решение  относно  Методически  указания  за 

СИК извън страната

2. Проект  на  решение относно поправка в Методически 

указания на СИК в страната.

И по двете точки докладчик е  господин Александър Андреев.

3. Доклад  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната.

Докладчици са  госпожа Ганчева,  господин Сюлейман.

4. Регистрация  на  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката и  национален референдум.

Докладчици са  госпожа Бойкинова и  госпожа Цанева. 

5. Проект на решение относно регистрация на социологически 

агенции.

Докладчик е  господин Томов.

6. Доклад относно машинно преброяване.

Докладчик е  господин Томов.

7. Регистрация  на  анкетьори  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката и  национален референдум.

Колеги тази т. 7 всъщност е т. 5. Така че  господин Пенев ще 

се включи в т. 5. Съжалявам, че не съм видяла. Тази точка отпада.

7. Съобщение за реда на гласуване на студенти.

Докладчик е  господин Пенев.

8. Доклади по медийни пакети.

Докладчик е  госпожа Цанева.

В тематична рубрика  II. Други:

9. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладчици са  господин Баханов и  госпожа Мусорлиева.

10. Искания за отваряне на запечатано помещение.

Докладчици  са   госпожа  Ганчева,   господин  Андреев, 

господин Баханов,  господин Пенев.

11.Искания за изплащания на възнаграждения на ОИК.

Докладчик е  госпожа Бойкинова.

12.Доклади по писма.
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Докладчици са госпожа Солакова,  госпожа Ганчева,  господин 

Андреев,  господин Баханов,  госпожа Бойкинова,  госпожа Иванова, 

господин Сюлейман,  господин Томов.

13. Разни.

Докладчици сме  госпожа Цанева и аз.

Колеги, преди да ви дам думата за допълнение по дневния ред 

бих искала да съобщя и на микрофон, че след като вземем решение и 

адресираме  Народното  събрание  с  искане  в  спешен  порядък  да 

получим  приетия  днес  Закон  за  изменение  и  допълнение  на 

Изборния кодекс,  за  да започнем подготовката  по промените още 

сега и преди обнародването му, ще направим една голяма почивка, 

за да се запознаем с тези промени и ще настъпи и промяна в дневния 

ред във връзка с това.

Първа  поиска  думата   госпожа  Мусорлиева.  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема   госпожо  председател, 

благодаря Ви за това Ваше съобщение.

Просто искам да кажа да помислим с колегите кога и как… аз 

лично не съм склонна да чувам такива изявления срещу Централната 

избирателна  комисия  от  трибуната  на  Народното  събрание  на 

Република България и да не помислим как ще се вземе отношение по 

това. Не съм съгласна.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,   госпожо 

Мусорлиева.

За допълнение към дневния ред почти всички вдигнахте ръка 

едновременно. Нека започнем с  господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в нова точка „Регистрация на наблюдатели“ и в „Доклади 

по медийни пакети“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Господин  Райков, 

включвам  Ви  в  т.  4  –  регистрация  на  наблюдатели,  и  в  точка 

„Доклади по медийни пакети“. Записах Ви.

 Господин Арнаудов?
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точка „Доклади по медийни пакети“ и в една точка – по 

Ваше усмотрение – за кратък преглед на хронограмата и гласуване 

за отпадане на решенията.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Арнаудов.
Колеги,  струва  ми се,  че  това  трябва  да  бъде  съвсем първа 

точка.
Продължаваме  с   госпожа  Иванова.  Заповядайте,  госпожо 

Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. 9 – Доклади по медийни пакети.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви   госпожо 

Иванова.
Следваща  беше   госпожа  Грозева.  Заповядайте,  госпожо 

Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите  към точка  3  относно организация  на  гласуването извън 
страната и в точка „Доклади по писма“, ако обичате.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   госпожо 
Грозева.

Следваща беше  госпожа Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включи с точка за промяна в състава на ОИК – Хасково.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще бъде нова 

точка и тъй като точка 7 отпадна, т- 8 стана т. 7, т. 9 стана т. 8, това 
ще бъде точка „9. Промени в ОИК-Хасково.“

Следващ  беше   господин  Христов.  Заповядайте,  господин 
Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Моля да ме включите в 
отделна  точка  с  Доклад  относно  достъп  на  екипа  на 
"Информационно обслужване" АД до сградата.  От вчера го има в 
папка с моите инициали, но вчера не беше разглеждан.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  може  би 
следва да бъде нова точка – т. 5а. Доклад относно достъпа на екипа 
на "Информационно обслужване" АД.
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 Господин Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаема   госпожо 

председател, предлагам т. 3 от така предложения проект на дневен 
ред  да  мине  малко  по-напред  и  вече  това  го  оставям  на  Ваша 
преценка – колко напред да мине.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е т. 3, но аз 
ще помоля след т. 1 да разгледаме първа част от доклада по т. 3, след 
това, когато сме готови – втора и трета част.

Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Уважаема   госпожо  председател,  влязох 

преди малко и все още не съм видял дневния ред на компютъра си. 
Ако има  точка  „Искания  за  изплащане възнаграждения  на  ОИК“, 
моля да ме включите. Ако няма, не ме включвайте, ще го оставя за 
утре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  такава  точка, 
господин Ивков. Включих Ви.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Също така  моля  да  ме  включите  и  към 
точка „Доклади по писма“. Засега имам едно недокладвано, но може 
да дойдат и още.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Включих Ви,   господин 
Ивков.

Има ли други колеги?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА:   Госпожо председател,  моля  в  отделна 

точка в дневния ред да предвидите проект на решение за гласуване 
на избиратели със заличени адреси в община Трън и в тази връзка – 
и един доклад от община Бяла Слатина във връзка с избирателните 
списъци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  може  би  това 
трябва  да  бъде  нова  точка  –  т.  5б.  Проект  на  решение  относно 
разрешаване за гласуване на избиратели в община Трън“, на които 
са заличени служебно адресите, и по тази причина не са включени в 
избирателния списък.

РОСИЦА МАТЕВА: В този смисъл не знам дали да бъде при 
социологическите агенции.



8

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не, това ще бъде като нова 
точка, но така номерираме с оглед времевия индекс.

Записах Ви,  госпожо Матева. Да, и в писма, също.
Има ли други колеги? 
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема  госпожо председател, моля да 

включите  нова  точка  в  дневния  ред,  а  именно  поправка  на 
техническа  грешка  в  Решение  №  3840-ПВР  от  24.10.2016  г.  на 
Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е като нова 
точка – т. 5в. Поправка на техническа грешка в Решение № 3840-
ПВР.

Записах Ви,  господин Баханов.
Има ли други колеги?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ:   Госпожо  председател,  предлагам  да  ме 

включите по-напред, за да обсъдим едно писмо и да го изпратим още 
днес,  предполагам,  с  предложение  на  ръка,  до  институции  и 
организации във връзка с молба за експерти за одит на машините. Не 
остана време. Може би е добре някъде в началото да обсъдим и това 
нещо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като нова точка – т. 1а – 
го  записвам,   господин  Чаушев,  като  настоящата  т.  1,  след  като 
приехме нова точка 1, настоящата т. 1 става т. 1б.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа има предложения 
за това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 
предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 
ред, колеги. 

Режим на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнанудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова,  Таня Цанева,  

Цветозар Томов);  против – 1 (Ивайло Ивков).

Дневният ред се приема.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

първо бих искала да ви информирам, че днес по обективни причини 

отсъства  госпожа Сидерова.

На  второ  място,  колеги,  бих  ви  помолила  да  вземем 

протоколно  решение,  с  което  да  одобрим  изпращането  в  спешен 

порядък на писмо до председателя на Народното събрание с молба в 

спешен  порядък  да  ни  бъде  предоставен  приетият  днес  Закон  за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс още преди неговото 

обнародване,  за  да  може  Централната  избирателна  комисия  да 

започне  подготовката  за  дейността  си,  свързана  с  промените  в 

Изборния кодекс.

Колеги, коментари по това предложение?

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Освен  това  искам  специално  да 

обсъдим  в  почивката,  след  като  от  трибуната  на  Народното 

събрание,  която  цяла  България  слуша,  се  отправят  обвинения  – 

почвени или безпочвени – към ЦИК, как ще бъде отговорено.  Не 

може, ние сме навели глава над местни, частични и всякакви избори, 

и дневен ред,  който не можем да  смогнем до 22,00 ч.,  отново се 

повтаря същото нещо: крадецът вика дръжте крадеца – връща към 

„Арена Армеец“, а ние пропускаме писма от 25-та РИК или не ги 

пропускаме, а ние сме ги гледали, с които фактически ясно ни се 

казва,  че  продължава  организация  за  3  000  човека,  които  да  се 

струпат в „Арена Армеец“ и отново ЦИК ще е виновна – в кавички 

или  без  кавички  и  т.н.  –  и  това  ще  се  разгласява  публично сред 

обществото от трибуната на Народното събрание и ние пак ще се 

правим, че нищо не се случва.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Мусорлиева.

Колеги,  коментари  по  предложения  проект  на  писмо?  Не 

виждам.

Подлагам на гласуване проекта на писмо,  което току-що ви 

предложих.

Режим на гласуване.

Гласували  21 членове на ЦИК:  за  –  16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнанудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар  Томов);   против  – 5  (Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Доклад относно хронограма за частичните избори.

Заповядайте за Вашето предложение,  господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, предлагам хронограмата, която 

разгледахме и приехме вчера с нанесените приложими решения, да 

приемем  днес  решенията  да  отпаднат  и  хронограмата  да  бъде 

публикувана във вид без решения, както е било досега.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,  господин 

Арнаудов.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнанудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  
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Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов);  против – 3 (Александър Андреев, Георги Баханов,  

Йорданка Ганчева).

Предложението се приема.

Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ни ред.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:

 3.  Доклад  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  на 

вчерашното  заседание  ви  докладвах  установена  грешка  при 

техническия  пренос  на  данни  за  списъците  на  лицата,  които  са 

подали спешно заявление за гласуване извън страната. В тази връзка 

ние  съответно  тези  списъци  коректно  ги  изпратихме  на 

Министерството на външните работи.

Във  връзка  с  нашето  писмо  днес  в  оперативен  порядък  се 

проведоха разговори в мое лице и от там се обърнаха към нас да 

уточним  за  всяка  една  от  секциите  колко  са 

избирателите/гласоподавателите, за да могат да обединят вече така 

разделените  от  тях  предварително  подадени  списъци  от  15 

октомври.

Затова предлагам едно писмо, което съм подготвил и е качено 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, да го одобрим и да 

го изпратим на Министерството на външните работи, за да може по-

нататък да продължи своята си работа без проблеми. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Режим на гласуване.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  18 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,   Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  – 1  (Георги 

Баханов). 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако позволите да продължа, пак в тази 

връзка, уважаеми колеги, вече имаме обобщена справка на всички 

онези лица, които имат свой постоянен адрес, вече разпределена по 

общини, и предлагам – това са общо 52 общини на територията на 

страната – с нарочни писма до всяка една от тези общини ние да 

уведомим съответните общински администрации тези лица да бъдат 

заличени от избирателните списъци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари по това предложение? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя 

Иванова, Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Таня Цанева,  

Цветозар Томов); против – 1 (Георги Баханов). 

Предложението се приема.

Колеги, изчерпахме тази първа част. 
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Колеги, преминаваме към нова точка от дневния ред – точка 

1а:

1а. Доклад по писмо относно осигуряване на експерти за 

одит на машините за гласуване.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали има проект за писмо. Целта на това писмо е 

да  поканим  експерти,  за  да  можем  да  си  извършим  одита  на 

машините, преди да тръгнат по секциите. Оставени са празни места. 

Идеята  е  да  се  обърнем  към  институции  и  организации,  каквито 

преценим към момента,  и да ги  помолим за  експерти и заедно,  в 

публична  обстановка  да  организираме  този  одит  на  въпросните 

функционалности – хардуер и софтуер на машините.

Това  е  идеята  на  това  писмо  –  обръщаме  се  с  молба  за 

експерти  и  евентуално да  получим отговора  до  1  ноември,  за  да 

можем другата седмица – около 2-ри, може би 3-ти ноември – да 

положим усилия да направим този одит в крайна сметка.

Това е смисълът на това писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, аз вчера се обърнах към вас с молба да помислите за 

институции. Онова, което аз предлагам – първо – по съдържанието 

на писмото, допълнителната информация да бъде предоставена от 

директора  на  Дирекцията   госпожа  Красимира  Манолова.  Тази 

допълнителна информация е във връзка с машинното гласуване,  а 

когато бъдат предоставени експерти от институции, да се проведе 

една среща, на която да се уточни как, по какъв начин ще протече 

този  одит.  Разбира  се,  той  е  и  съобразно  заложеното  в  цялата 

техническа  документация,  с  която  разполагаме,  включително 
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въпросник, на който ни е отговорила фирмата, която ще предостави 

машините за осъществяване на машинното гласуване.

Предполагам, че не възразявате да предоставим телефона на 

директора на Дирекцията, защото ми се струва сериозно.  

Не виждам възражения.

Колеги, второто ми предложение като институции, към които 

да  се  обърнем,  е  Българската  академия  на  науките  –  съответния 

институт,  към  Софийския  университет  –  съответната  катедра, 

Техническия университет – съответната катедра. По отношение на 

образователните  институции  това  бих  казала.  Да  се  обърнем  към 

Министерството  на  вътрешните  работи,  доколкото  в 

Министерството на вътрешните работи има специализирано звено и 

има хора с експертиза, например с екпертиза в сферата за борба с 

кибератаките.  Те  имат  отдел  „Киберсигурност“,  благодаря  Ви, 

господин Христов. 

Бих  предложила  да  се  обърнем  и  към  Държавна  агенция 

„Национална сигурност“ и към независими експерти, колеги.

Колеги, това е на първо четене онова, което аз ви предлагам.

Колеги, имате ли други предложения за адресати? Обсъждаме 

и Националния институт по криминалистика и криминология също 

като адресат.

Колеги, мисля, че уточнихме адресатите за експертния одит.

Има ли други предложения? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  

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

Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Заповядайте,  господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Сега,  уважаеми колеги,  нещо искрено  и 

лично.  Преди  години  поех  да  бъда  ръководител  на  групата  за 

машинно гласуване, защото нямаше никой друг. През двете години, 

що-годе,  натрупахме  някакъв  опит.  Но,  както  казва   господин 

Питърсън  и  неговият  принцип,  с  течение  на  времето  всеки  стига 

нивото  си  на  некомпетентност.  Добре  е  и  да  го  осъзнава  докъде 

може, и докъде не може. 

Лично аз имам желание в момента да се оттегля от длъжността 

ръководител  на  група  „машинно  гласуване“.  Разбира  се,  с  пълно 

съдействие с каквото мога, просто се оттеглям и евентуално някой 

друг да поеме,  така  да  се каже,  по-напред,  по-компетентни и т.н. 

колеги да си продължат занапред.

Моята молба е да се гласува това евентуално, ако има някои 

предложения да заемат това място. Примерно най-добре е да бъде от 

техниците,  изчислителите,  примерно   господин  Томов,   господин 

Христов,  който  също  е  по-запознат  вече  с  техническата  част  на 

цялата тази история, която вече ни предстои.

Това е моята молба.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  на  микрофон 

искам да кажа, че считам, че не е необходимо да се прави такава 

промяна. Обръщам се с молба към  господин Чаушев да не  решава 

да напусне ръководството на тази група и с молба към групата за 

пълно  съдействие,  защото  наистина,  както  и  за  другите  групи, 

защото това наистина не е работа за един човек, това е работа на 

цялата ЦИК.

Колеги, приемаме, че отлагаме обсъждането на този въпрос с 

размисъл. Ще искам да се чуят мненията на членовете на комисията.

Колеги, преминаваме към точка 1б от дневния ред:

1б. Проект на решение относно Методическите указания за 

СИК извън страната.
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Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  вчера с  е-mail 

на  всички  колеги  бяха  изпратени  Методическите  указания  за 

секционните избирателни комисии извън страната.  Надявам се,  че 

всеки един от вас ги е погледнал. Ако има коментари или бележки, 

то може да ги направите  в момента.

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  „Методически  указания“  са 

включени  заедно  с  приложението,  което  е  към  Методическите 

указания,  а  именно  черновата  за  отчитането  на  гласуването  в 

националния  референдум  по  всеки  един  от  въпросите.  Същото 

приложение, както е и при гласуването за Методическите указания 

за гласуване в страната.

Предлагам ви да започнем. Ползвани са като основа - все пак 

за  запознаване  -  Методическите  указания,  които  бяхме  приели 

миналата година за националния референдум. Въз основа на тях с 

оглед и направените изменения, които станаха при гласуването на 

българските граждани в чужбина, считам, че евентуално влизането в 

сила  на  промени  в  Изборния  кодекс  по  отношение  на  броя  на 

секциите в чужбина не влияе върху методическите указания. Затова 

няма и какво да бъде съобразено, нещо различно от това,  което е 

действащата към момента уредба.

Ще помоля все пак, когато вървим и по текста, да сверявате и 

приложенията, и решенията, които са приложими, тъй като аз съм ги 

нанесъл, проверил съм ги, но може някъде да е допусната и грешка.

В  Методическите  указания  в  първата  част  са  „Общи 

положения“. Цитирани са основните текстове, които са свързани с 

методическото ръководство  и приемането от  наша страна на  тези 

методически указания с оглед правилното тълкуване и прилагането 

на Изборния кодекс и Закона за прякото участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление. 

Част първа – „Състав на секционните избирателни комисии“. 

Тук  съм  съобразил  към  момента,  че  секционните  избирателни 

комисии са – така, както беше прието съгласно нашето решение – да 
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бъдат от седем членове в определени 70 и няколко, ми се струва, 

секции, а в останалите комисиите да бъдат петчленни като състав. 

Затова аз съм сложил общият брой до седем, но не по-малко от пет, 

като не сме фиксирали конкретно. 

Тук е текстът по отношение на командироването, че това става 

от Министерството на външните работи за служителите, които ще 

бъдат командировани, а по отношение на тези, които са предложени 

от партии и коалиции, те се командироват за сметка на съответната 

сила, която ги е излъчила.

Указан е начинът на провеждане на заседанията, както броят 

на  присъстващите  с  оглед  кворума,  броят  на  присъстващите  и 

гласувалите с оглед взимането на решенията с мнозинство от 2/3. 

По отношение на техните отличителни знаци  съм ги посочил, 

без  да  ги  изброявам  изрично  –  Решение  №  3379-ПВР/НР  от 

16.08.2016 г., в което са уточнени.

Има  една  промяна  с  оглед  и  промяната,  която  въведохме  в 

Методическите указания за СИК в страната, а именно в протокола да 

бъде посочен и часът на провеждането на съответното заседание и 

приемане  на  решението  от  страна  на  секционната  избирателна 

комисия,  а  не  само  датата,  и  как  се  подписват  решенията  -  в 

случаите  на  отсъствие  на  председателя  това  става  от  заместник-

председателя,  а  в  случай  на  отсъствие  на  секретаря  –  от 

председателя  и  заместник-председателя,  едновременно  от 

председател  и  секретар,  от  заместник-председател  и  член,  а  при 

отсъствие въобще на всичките, то от определените членове. Указано 

е подписването с особено мнение.

Предлагам ви да минем и „Правомощия на СИК. Указания на 

председателя.  Обжалване  действията  на  СИК“,  за  да  можем  да 

стигнем до Част втора. „Предизборен ден“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев. Само да видим дали дотук има някакви въпроси.

Колеги, имаме ли някакви коментари дотук? Не виждам.

Продължете,  господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  аз  предлагам  да 

погледнем  и  „Правомощия  на  СИК.  Указания  на  председателя. 

Обжалване действията на СИК“. Ако някой има нещо да допълни, за 

да  можем  да  вървим  нататък.  Това  е  до  стр.  6,  Част  втора 

„Предизборен ден“, за да можем до там да уточним и след това да 

продължим с Част втора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Ивков.

Аз се извинявам, че говорихме извън микрофон.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Текстът по отношение качеството 

на  членовете  на  секционната  избирателна  комисия  по  време  на 

изпълнението на техните задължения, а именно, че те са длъжностни 

лица по смисъла на Наказателния кодекс,  аз  лично считам,  че би 

следвало да го има,  както го има и в Методическите  указания за 

членовете на секционните избирателни комисии в страната. Защото 

тези членове или тези лица, които ще бъдат предложени за членове, 

трябва  ясно  да  знаят  каква  отговорност  носят  –  не  само 

административна  или  друга,  но  и  наказателна  по  отношение  на 

изпълнението на техните функции като такива. Те трябва преди да 

заемат  тази  длъжност,  да  са  наясно  с  оглед  поемането  и  на  тази 

отговорност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  не  считам,  както  каза  колегата 

Томов, че така изписаният текст е заплашителен, тъй като няма да 

повтарям  изложените  аргументи  от  колегата  Андреев,  които 

споделям  изцяло,  но  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии трябва да знаят, без значение дали са за извън страната или 

за територията на страната, че са длъжностни лица по смисъла на 

Наказателния кодекс и както с оглед техните задължения, така и с 

оглед техните права, казано с простички думи.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Аз  се  присъединявам  и  към двете  изразени  становища –  от 

господин Андреев и от  госпожа Ганчева.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Абсолютно  противно  становище  ще 

изразя. Подкрепям колегата Томов. Това, което пише, е така и не е 

грешка на докладчика. Разбира се, че можем да прецизираме текста. 

За какъв Наказателен кодекс говорим на хора, които едва събираме в 

секциите  в  чужбина?  Ние  ще ги  плашим допълнително,  за  да  не 

може  съвсем  някой  да  изяви  желание  или?  Достатъчно  е  след 

„длъжностни  лица“  да  сложим  точка.  Ясно  е  по  кой  смисъл  е, 

защото само там е дадено определение.

Това  не  е  много  важно  нещо,  но  считам,  че  няма  място 

Наказателният кодекс в едни методически указания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само ще кажа, че подкрепям изцяло 

колегите Андреев и Ганчева. Няма да дам допълнителни аргументи, 

особено с оглед новите изменения на Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви, колеги. Да 

разбирам ли, че има формално предложение по тази точка текстът да 

се промени и да се сложи точка след „длъжностни лица“?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, моля Ви точно така да ме разбирате, 

госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тогава  ще  го 

подложа на гласуване.

Подлагам на  гласуване  предложението  на   господин Ивков, 

казано  извън  микрофон  и  от   господин  Томов,  по  т.  4  след 

„длъжностни лица“ текстът да отпадне и да се сложи точка.

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

Цачев, Цветозар Томов);  против – 12 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков). 

Предложението не се приема.

Заповядайте,  госпожо  Мусорлиева,  за  обяснение  на 

отрицателен вот.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  повод  изразеното  мнение  от 

колегата  Ивков  за  участниците  в  съставите  на  секционните 

избирателни комисии в чужбина искам да кажа, че държавата дава 

невероятен ресурс за изпращане дори на държавни служители там и 

още  повече  се  налага  това,  че  те  трябва  да  знаят  правата  и 

задълженията си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Мусорлиева.

Заповядайте,  господин  Ивков,  за  лично  обяснение. 

Почувствахте се засегнат. Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: За мен е ясно, че спорът не е нито правен, 

нито много важен. Но да обясняваме колко ние даваме,  сякаш от 

джоба  си  ги  давате,  за  секции  в  чужбина,  е  проява  на  едно 

закостеняло  мислене,  което  аз  никога  няма  да  приема.  Тези 

граждани  имат  точно  толкова  права,  колкото  всички  български 

граждани  –  българските  граждани  в  чужбина.  А  аз  казах,  че  на 

никого не е нужно да пишем, че носят отговорност по Наказателния 

кодекс, защото това е ясно за всеки априори. Няма нужда да му го 

обясняваме, още повече пред ситуацията, пред която сме изправени, 

да  не можем да  попълним секциите си навън,  ние да  размахваме 

пръста като едно време на тези хора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам процедурно предложение. Тъй 

като  колегата  Андреев  се  зае  сам  да  напише  методическите 
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указания,  въпреки  че  бяха  обсъдени  в  работна  група  принципни 

решения  и  аз  като  ръководител  на  група  1.10  още,  мисля  преди 

около  15  дни,  изпратих  е-mail  и   обсъдихме  как  да  си  разделим 

методическите  указания.  Аз  лично  нямах  възможност,  поради 

преписките,  които  ми  разпределяте,  да  се  включа  в  писането  на 

методическите указания.

Но тъй като виждам, че се подлагат на дебат неща, които са 

съществували и са намирали място като изписване и като текст в 

методическите указания за гласуване извън страната, без значение в 

избори или в  национален референдум, не зная колегата докладчик 

дали има предоставени бележки от колеги, ще моля, за да не губим 

оперативно време с оглед дългия ни дневен ред, тъй като има неща, 

които  са  възприети  и  са  практика  на  Централната  избирателна 

комисия,  и  ги  подлагаме  на  гласуване,  няма  нови  факти, 

обстоятелства,  според  мен,  познавайки  сега  организацията  на 

изборите извън страната, които да налагат да ги преразглеждаме, да 

отложим  разглеждането  на  методическите  указания  за  следващо 

заседание и колегите да могат да си дадат бележките на колегата-

докладчик.

Това ми е процедурното предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, аз имам обратно процедурно предложение. Считам, че 

след  като  Централната  избирателна  комисия  има  ясна  практика, 

първо, по един и същи начин да третира членовете на секционните 

избирателни комисии и в страната, и извън страната, и второ, след 

като  Централната  избирателна  комисия  има  трайна  практика  да 

разписва  правомощията  и  отделните  раздели  на  Методическите 

указания  по  начина,  по  който  в  момента  те  са  предложени,  аз 

считам,  че  няма пречка  днес  Централната  избирателна  комисия – 

защото  е  време,  12  дни  преди  изборите  –  да  приеме  така 

предложените Методически указания.
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Колеги,  по  същество  постъпи  процедурно  предложение  за 

отлагане разглеждането на Методическите указания. Колеги, длъжна 

съм  да  подложа  на  гласуване  предложението  и  подлагам  на 

гласуване процедурата за отлагане.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за  –  5 (Александър Андреев,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Цветозар 

Томов);   против  – 11  (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Емануил  

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

Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица Матева). 

Предложението не се приема.

Колеги, продължаваме.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви,  госпожо председател. 

Аз съм стигнал до края на методическите указания. Снощи съм ги 

чел. Мисълта ми е, когато описваме точно в предизборния ден какво 

трябва  да  получат,  защото  разбрах,  че  за  предизборния  ден  няма 

други забележки….. 

А, до предизборния ден нямам бележки.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в частта до Част 

втора. „Предизборен ден“ имаме ли други забележки? Не виждам.

Продължаваме с Част втора от стр. 6.

Заповядайте, господин Андреев. След това ще дам думата и на 

господин Христов.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в Част втора са 

описани действията, които следва да бъдат извършени от членовете 

на  секционната  избирателна  комисия  и  ръководителя  на 

дипломатическото  или  консулското  представителство  или 

управомощен  от  него  представител  във  връзка  с  предаването  на 

книжата  и  съответно  подреждането  на  изборното  помещение  и 

секцията.
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В  тази  връзка  са  описани  протоколите,  които  се  предават, 

както  и  изборните  кутии.  Отделени  са  и  са  обособени  по  точки 

всички  онези  книжа  и  материали,  които  трябва  да  бъдат 

предоставени на секционната избирателна комисия. Отделно от това 

е  описано  съставянето  и  подписването  на  протоколите  за 

предаването  на  книжата  и  материалите  съгласно  Раздел  II  от 

Решение № 3460-ПВР, както е описано.

Последно  е  цялата  система  по  изпращането  на  сканираните 

протоколи до  Централната  избирателна  комисия,  след  като  бъдат 

предадени  книжата  и  материалите,  като  това  са  протоколите  за 

приемане  и  предаване  между  ръководителя  на  дипломатическото 

или  консулското  представителство  и  съответно  секционната 

избирателна  комисия  –  председателя  или  заместник-председателя 

или секретаря, след като бъдат сканирани и предоставени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Упълномощавам  госпожа Мусорлиева да води заседанието.

 Господин Христов имаше по тази част коментар. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  коментарът  ми  е  по-скоро 

един въпрос за обсъждане. В предизборния ден – на стр. 8 специално 

–  когато  се  казва  какви  книжа  и  материали  трябва  да  получи 

секционната избирателна комисия извън страната, залегнало е горе-

долу това, което се получава и в страната. Но според мен специално 

за секциите в чужбина може би би било добре да им предоставим 

формуляри  на  тези  бланки,  които  гласуваме  накрая,  защото  тук 

имаме районни избирателни комисии, които ще им предоставят от 

тези бланки за попълване – говоря за референдума. Нали тук накрая 

също  приемаме  такава  бланка?  Това  е  на  стр.  8,  където  пише 

„формуляри на чернови на протоколите на секционните избирателни 

комисии“, може би и тук трябва да добавим „и формуляр на бланка 

за  отчитане  резултатите  от  националния  референдум“.  Защото 
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членовете  се  събират  от  най-различни  места,  буквално  в  деня  на 

изборите,  няма  районна  избирателна  комисия,  която  да  им  даде 

такива и е абсурд в деня на изборите да седнат да чертаят бланка.

Така  че  ми се  струва,  че  е  добре  да  задължим съответните 

посолства да размножат бланката и да им я сложат към тези книжа, 

да я имат поне в два екземпляра. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съгласен съм. Предлагам на стр. 

7, където пише „формуляри на чернови на протоколи на СИК…“ – 

това  е  в  буква  „е“  –  отзад  да  добавим  „и  бланка-чернова  за 

преброяването  в  националния  референдум“,  тоест,  това,  което  е 

нашето приложение.

Добре, приемам го. Ще го добавя в буква „е“.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:   Като  се  повдигна  въпросът,  в  буква  „к“ 

пишем:  „к.  техника,  консумативи и други  помощни и технически 

материали:…“

Доколкото те ползват техника след приключване на изборите, 

това  ще  се  дава  ли  на  място,  за  да  го  носят  в  секцията  в 

предизборния  ден?  Тоест,  дали  е  коректен  записът?  Това  имам 

предвид. И, ако пишем, да добавим там пак „маркерите“, защото за 

торбите наистина са необходими – ще пишат по тях.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Оставил  съм  го.  Ние  бяхме 

предвидили технически материали. Оставил съм го нарочно, защото 

техническите  материали може да  са  свързани със  самата  копирна 

техника като зарядни или нещо различно. Затова не съм го махнал. 

Това  съм  имал  аз  предвид,  когато  се  описваше  техниката  и 

консумативите. 

Ако считате, че е в повече и би могло да обърка секционните 

избирателни комисии, аз съм съгласен да го махна. А по отношение 

на маркерите,  да,  приемам.  Добавяме маркерите,  защото така или 

иначе  назад  е  отбелязано,  че  те  с  маркери  отбелязват  номера  на 

секцията върху чувала.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Въпросът, който си зададох, е следният. За 

секционните  избирателни  комисии  това  е  основният  материал, 

основната книга, която ще четат. Говоря специално за членовете на 

секционните  избирателни  комисии.  Прочитайки  „техника“,  те  в 

предизборния ден ще получат един кашон с всички тези неща, които 

са  описани.  Техниката,  мисля,  че  ще  бъде  директно  доставена  в 

секцията, където ще работят – имам предвид копирна машина, ако 

ще  има  такава,  или  сканиращо  устройство.  Те  няма  да  го  носят 

дотам.

От тази гледна точка те самите да не задават въпроси, защото 

са били и преди това някои от тях.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въпросът е, че според мен имаме 

секции, които са образувани в имоти, в които няма такава техника. 

Тук става въпрос, ако секцията е в ДКП-то, там, разбира се, я има 

техниката  и  те  няма  да  я  носят,  тя  е  на  място.  Но  има  и  места, 

примерно в църквата  – в  Канада имаше една православна църква 

„Св. Димитър“ – там при всички случаи според мен няма техника в 

момента или е  възможно да няма такава техника налична.  Имаме 

места, в които имаше запитвания за магазини, в такива помещения. 

Те  ще наемат такива помещения,  в  които е  възможно техника да 

няма  и  тази  техника  трябва  да  бъде  осигурена  на  секционната 

избирателна  комисия  отделно  от  всичките  материали,  защото  в 

крайна  сметка  дали  българската  общност  ще  съдейства  или 

ръководителят  на  дипломатическото  или  консулското 

представителство, но трябва да им се осигури, защото те ще трябва 

да направят и копия от протоколите.

В тази връзка аз лично считам, че е хубаво да го посочим. А по 

отношение на секциите, където вече има техника в самото изборно 

помещение, то няма проблем и няма да възникне въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  формални 

предложения за промени в докладваната част има ли? Не виждам.

Продължете,  господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  по  т.  10  на 

стр. 9 – това са сигнатурите, които сме определили за наименоването 

на  сканираните  документи  съгласно  разписките,  които  ще  бъдат 

издавани и ще бъдат и включени като протоколи. Те са пет, тъй като 

актът за управомощаване е само един, а останалите са списъкът и 

протоколът за предаването на изборните книжа и материали. Даден е 

и  пример как  трябва  да  бъде  наименован файлът,  който  ще бъде 

изпращан. 

По отношение на действията по подготовката на помещението 

за  гласуване  и  пространството  пред  помещението,  посочени  са 

таблата и табелите, които следва да бъдат поставени.

Само искам да уведомя, че това, което е маркирано в жълто в 

нашите решения, които ние сме приемали, това не е включено, а би 

следвало  да  го  има  по  принцип.  Аз  лично  считам  така  и  в 

методическите указания за СИК и в страната също го има. Но би 

следвало  да  го  има  информационният  лист  за  националния 

референдум. Предлагам ви то да остане като отделно отбелязване и 

то да бъде предоставено, тъй като Министерският съвет би следвало 

вече да ги е изработил или по отношение на секциите извън страната 

да ги изработи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: На стр.  8 в т.  7,  последната,  така,  както е 

записано,  аз  го  разбирам,  че  става  дума  само  за  националния 

референдум.  Но  според  мен  тя  трябва  да  касае  и  изборите,  и 

националния референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  оглед 

забележката, която отправи  господин Цачев, при повторния прочит 

преди  подписване,  навсякъде,  където  има  „избори“,  ще  има 

съответно „и  национален референдум“,  където има „  национален 

референдум“, ще има „и избори“. Винаги се извършва този втори 

прочит.

Продължете,  господин Андреев.



27

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължаваме с частта, която е за 

съдействието  от  страна  на  ръководителите  на  дипломатически  и 

консулски представителства и забраната за предварително раздаване 

на  книжа  и  материали.  И  тук,  разбира  се,  ще  бъдат  включени  и 

книжата и материали за изборите за президент и вицепрезидент.

Част трета е откриването на изборния ден. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, започваме с Част 

трета. „Откриване на изборния ден/деня на референдума.“

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  В т.  1  са  описани лицата,  които 

могат  да  присъстват  в  изборното  помещение  по  време  на 

гласуването,  като  разликата  е,  че  тук  имаме  и  чуждестранните 

наблюдатели,  които се  легитимират.  Те  могат  да  бъдат  повече  от 

един,  не  могат  да  бъдат  ограничавани,  каквото  ограничение  ние 

имаме  по  отношение  на  наблюдателите  от  български 

неправителствени  организации.  Това  е  различното,  както  и 

легитимацията  на  представителите  на  инициативните  комитети  и 

членовете на инициативните комитети. Това е третата звездичка на 

стр.  13  –  че  се  легитимират  с  оригинал  или  заверено  копие  от 

удостоверението  за  регистрация  на  инициативния  комитет  в 

Централната избирателна комисия .

Следват отличителните знаци и действията по отварянето на 

изборното помещение в изборния ден.

Мисля дотук да приключим, защото вече после са действията 

по гласуването – Част четвърта, тоест, до стр. 15.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване. Имате ли коментари? Колеги, има ли предложения за 

допълнение в Част втора, Част трета? Не виждам.

Продължете,  господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Указани  са  действията  при 

откриването на изборния ден, действията в случай, че ако членовете 

на секционната  избирателна  комисия не  са  се явили в  7,00 ч.,  че 

уведомяват Централната избирателна комисия, а ако до 8,00 ч. не се 

е  събрал необходимият брой членове на секционната  избирателна 
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комисия, уведомяват Централната избирателна комисия, уведомяват 

Централната  избирателна комисия за  назначаването на  резервните 

членове  или  предложени  други  членове,  при  отварянето  на 

изборното помещение кои могат да присъстват.

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  и  с  оглед  и 

решението  ни  относно  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии извън страната,  на стр. 14 към абзац втори предлагам да 

отпаднат последните две предложения: 3 членове при четиричленен 

СИК и 2 членове при тричленни СИК.

 Господин  Андреев,  аз  разбирам  Вашите  съображения.  Аз 

направих предложението с други съображения обаче. Не считам, че 

двама членове биха могли да организират и произведат гласуване за 

избори и за референдум.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вие ме убедихте.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги, продължаваме нататък.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Да,  комисиите  са  от  5  и  7  члена  –  общ 

принцип. В случаите обаче – и това, което казва колегата Андреев – 

при положение, че ние сме казали, че в секция еди кой си номер в 

еди кой си град,  място,  държава,  тази секция е  от пет човека,  но 

имаме предложения от партии, коалиции и т.н.  и от държавата за 

трима. Е, в един момент ние назначаваме секция с трима членове. 

Тук в тази точка говорим за  това  нещо,  че след като не е  имало 

кандидати, след като обаче ние сме назначили тричленна комисия, 

знам, че трудно ще се справи с изборите и с референдума, но все пак 

ще има секция, ще има комисия.

Тук  вече  това  ти  е  условието  за  отварянето  на  секцията  в 

7,00 ч. Трябва да присъстват минимум двама членове, за да отвори. 

В  противен  случай  означава  ние  след  няколко  дни  да  закрием 

секции,  защото  нямаме  достатъчно  предложения  –  минимум  пет 

човека за 100 процента от секциите.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  оставяме  го  в 

жълто. Ако се наложи, след това ще се върнем. Нека да остане за 

размисъл.

Продължете надолу,  господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Надолу продължава кой може да 

присъства  при  откриването  на  изборния  ден  и  действията  след 

отварянето на изборното помещение, тоест, проверката от страна на 

СИК  –  задължително  проверява  дали  са  налице  избирателните 

списъци, бюлетините за гласуване в двата вида избори, дали кутията 

е  налице,  след  което  се  проверява,  казва  се  как  се  запечатват, 

маркирането на печата, двата протокола - № 81-ПВР от изборните 

книжа, които се подпечатват. Едното се прилага към едните, другото 

се  прилага  към  другото  и  функционалното  разпределение  на 

членовете на СИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари 

до Част трета? Не виждам.

Моля, продължете, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отразих предложенията.

Следващата  част  е  Част  четвърта.  Това  е  гласуването  – 

началото и края на гласуването, случаите, в които към 20,00 ч. има 

все  още  избиратели/гласоподаватели,  които  не  са  гласували,  да 

могат  и  те  да  успеят  да  гласуват.  Тук  ако  има  някъде,  ще  бъде 

добавено  „избирател“  –  „гласоподавател“  –  правя  си  корекция. 

Може би има места, където е пропуснато. 

Следва  извършване  на  действията  по  гласуването  след 

откриването  на  изборния  ден,  като  в  т.  8  е  описана 

последователността. Тук са взети онези текстове, които са свързани 

с  националния  референдум,  информирането  на 

избирателя/гласоподавателя  за  гласуването,  дали той и как… В т. 

„Б“ и „В“ на стр.  16 са отразени всичките възможни варианти по 

отношение на това, ако той не е вписан, то тогава как се легитимира 

и какво попълва като декларация, както и факта, че той попълва две 

декларации,  като  всяка  една  от  тях  се  прилага  към  списъка  за 
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гласуване  за  изборите  и  списъка  за  гласуване  в  националния 

референдум.

В  точка  „Г“  и  следващите  са  описани  действията  за 

предоставянето  на  бюлетината,  гласуването  в  изборите  и  в 

националния референдум, фактът, че когато той гласува и в двата, 

така, както беше в методическите указания за страната, влиза един 

път  в  кабината,  след  което  пуска  бюлетините  и  документът  за 

самоличност  се  връща,  едва  след  като  е  пуснал  и  бюлетината  за 

изборите, и бюлетината с плика за референдума. 

Отдолу  в  т.  9  са  дадени  случаите  на  сгрешена  бюлетина, 

бюлетина с несъответстващ номер, бюлетина с показан вот, заснет 

вот, забраната за раздаване предварително на книжа и материали, на 

бюлетини и е регламентирано гласуването с придружител.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по тази част има 

ли  коментари?  Не  виждам.  Колеги,  предполагам  успяхте  да  се 

запознаете? Гледаме до стр. 21 включително – „Действия на СИК 

след приключване на гласуването“.

Колеги,  още  малко  време  за  запознаване  до  стр.  21 

включително. 

Има ли коментари дотук? Не виждам. Можем да продължим, 

нали, колеги?   Продължаваме с Част пета.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  „Действия  на  СИК  след 

приключването  на  гласуването“.  Отново  тук  съвсем  накратко  е 

посочено  кой  може  да  присъства,  как  се  легитимират  лицата. 

(Реплики  извън  микрофона.) Тоест,  да  запишем  тук  с  какви 

документи  се  легитимират,  след  което  идва  преброяването  на 

гласовете в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и 

в националния референдум. 

В буква „А“ са посочени общи принципи, а именно да работят 

върху черновата,  да не се използва като подложка формулярът на 

протокола, който е индигиран, преди отварянето на кутиите да се 

попълни Част първа на протокола в № 86Ч-ПВР. Тоест, всички тези 
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основни  принципи.  Също  така  да  бъдат  преди  това  опаковани 

бюлетините,  които  са  унищожени,  недействителни  бюлетини, 

другите  книжа и  материали,  така  че  да  може да  се  премине  към 

преброяването на бюлетините в кутиите. 

Има предложение от колегата Иванова това, което е с главни 

букви, да се болдне, за да може да се набива на очи. Приемам, ще го 

направим с болд.

В  Част  първа  от  протокола  на  СИК  е  вече  вписването  на 

данните.  Това е в буква „Б“.  Тук стои отново въпросът за т.  4 от 

приемо-предавателния протокол. Очаквам да кажете как да решим 

въпроса и какво точно да напишем с оглед липсата на такава точка, 

както и по отношение на т. „В“. 

(Реплики извън микрофона.) 

Да, това ще е другият въпрос, който е на стр. 26, който седи 

със 7.1 и 7.2 – дали е 7а и 7б. Това е също въпрос, който очаквам все 

пак  да  намери  разрешение  и  тук  с  оглед  и  грешките,  които  са 

допуснати в изборните книги и как ще ги остраняваме. Може би е 

редно тук да го направим така, че да може и на колегите, които ще 

броят, да им стане ясно и да няма въпроси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Какво  предлагате, 

господин Андреев?

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Може би  трябва  пък  да  решим въпроса  с 

декларацията  -  за  двата  екземпляра.  Всъщност  за  два  екземпляра 

аргументът беше, че нямало копирни машини. Но тук нали говорим, 

че се получава копирна техника. Това е друг въпрос.

В края на стр.  18 и началото на стр.  19,  където говорим за 

сгрешените бюлетини,  така записаният текст за мен е недвусмислен 

по отношение на бюлетината за изборите по чл. 267.

Предлагам да се запише, ако не подробно, поне да кажем, че в 

случай, че бъде сгрешена бюлетината за националния референдум, 

по  същия  начин  гласоподавателят  има  право  да  получи  нова 

бюлетина и нов плик, за да може да упражни повторно вота си, а 
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сгрешената  се  унищожава  с  надпис  „сгрешена“.  Следващите  – 

несъотвестващ номер и т.н. – те си имат номер, ясно е, че там става 

дума  само  за  изборите.  Но  за  сгрешената  бюлетина….  Вероятно 

биха могли да допуснат грешки, плюс това имаме три отговора, три 

въпроса, нека да има един текст в този смисъл, който да урежда и 

въпроса при сбъркване на бюлетината.

Не го записахме в другите Методически указания, но според 

мен е редно да го има.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Колеги, по този въпрос?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  съм  съгласен,  че  може  би 

трябва да се сложи това изречение за гласоподавателите. Въпросът 

е,  че  не  разбирам  защо  трябва  втори  плик  да  му  се  дава.  Ако 

бюлетината се унищожава, така или иначе,  ние с нашето решение 

приемаме, че тя е сгъната на две.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз не можах съвсем да разбера, но си мисля, 

че  както  избирателят,  след  като  е  сбъркал,  може  да  излезе  с 

бюлетината и с плика поотделно във всяка една ръка, така и може да 

е  сбъркал,  да  си  постави  бюлетината  в  плика,  ако  не  иска  да  се 

вижда какво е зачеркнал, а е сбъркал, и да каже: ето ви бюлетината, 

поставена  в  плика,  искам друга  бюлетина,  защото  сбърках.  Няма 

нужда според мен да му се изважда бюлетината от плика и по този 

начин да бъде разкрит начинът му на гласуване, а трябва да му се 

даде нова бюлетина и нов плик. Пликовете не се водят на отчет, не 

се броят и не се записват в протокола.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Въпросът,  който  поставих,  е 

свързан с факта, че при бюлетината за президент и вицепрезидент, а 

текстовете  на  Изборния  кодекс  се  прилагат  и  по  отношение  на 

националния  референдум  в  тази  връзка  съгласно  §  2,  ние 
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унищожаваме бюлетината и слагаме върху нея подписите и печат на 

секционната избирателна комисия.

При  това  положение  въпросът,  който  резонно  се  поставя, 

унищожаваме ли и плика, и бюлетината, която е вътре, защото те са 

две.  При гласуването в националния референдум гласът е пликът, 

тоест, плик с бюлетина, за да е действителен.

В тази връзка, ако ще унищожаваме и по този начин ни се дава 

втори  плик,  то  трябва  да  унищожим  плика  и  отделно  от  това  и 

бюлетината.  Защото  бюлетината  е  сложена  вътре  и,  ако  не 

унищожим самия плик, няма как да се получи. Имаме два плика, 

една бюлетина.

Затова поставям въпроса.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги,  стигнахме  до  стр.  20,  половината  от  методическите 

указания ги прегледахме.

Давам 30 минути почивка, колеги, и след това продължаваме.

(след почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 17 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум. 

Продължаваме днешното заседание.

Колеги,  почивката  беше  и  малко  по-дълга,  тъй  като  във 

вътрешната мрежа е публикуван Законът за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс преди неговото представяне при президента за 

обнародване с указ, за да можем ние своевременно да се запознаем с 

промените и да се подготвим. Проведохме първото си обсъждане, 

свързано с тази подготовка.

Сега,  колеги,  връщам  към  проекта  на  решение  относно 

Методическите указания на СИК извън страната. 
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Но  преди  това  ще  помоля  за  включване  на  нова  точка  в 

дневния ред.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да се включи 

точка  за  обсъждане  на  предпечатен  образец  на  бюлетината  за 

гласуване в частичния избор за кмет на район „Младост“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  като 

систематично  място  това  би  трябвало  да  бъде  т.  9б  и  затова  я 

записвам като такава,  но ще ви помоля, колеги, сега да преминем 

към нея и след това да се върнем към основното обсъждане.

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение 

за нова точка в дневния ред – т. 9б.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Предложението се приема.

Колеги,  преминаваме  към  разглеждане  на  новата  точка  – 

точка 9б – от дневния ред:

9б.  Обсъждане на предпечатен образец на бюлетината за 

гласуване в частичния избор за кмет на район „Младост“.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  ще 

обсъждаме  и  може  би  ще  показваме  бюлетината,  включително  и 

техническите характеристики на бюлетината за гласуване, моля да 

се изключи камерата и обсъждането да се проведе без камера.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  процедурно 

предложение за изключване на камерата.

Режим на гласуване.
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Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Предложението се приема.

Моля да изключим камерата.

Моля, колегата Солакова за предложението на камера.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е проекторешението за допълнение на Приложение № 3 към 

Решение № 2287-МИ от 21.09.2015 г. Както при обсъждането извън 

камера казах, ние следва да посочим и изменението на решението от 

21.10.2016 г.  Номерът успях да го намеря и той е № 3834-МИ от 

21.10.2016 г.  Както в проекта на решение, така и в приложението 

към решението да бъдат посочени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам ан блок на  гласуване както приложението,  така  и 

предложения ни проект на решение.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Решението се приема.

Решението има № 3853-МИ.
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Колеги,  моля  да  гласуваме  предложение  за  изпращане  до 

Печатницата  на  тези  технически  характеристики,  разбира  се,  на 

ръка.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Предложението се приема.

Колеги, нека сега да направим втора част на доклада относно 

организацията  на гласуване извън страната по т.  3,  след което да 

довършим Методическите указания.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№  ПВР-04-01-190  от  26.10.2016  г.  То  е  от  Министерството  на 

външните работи – информация, с която ни обръщат внимание, че 

адресът  на  избирателна  секция  в  гр.  Сан  Антонио,  Тексас,  със 

съответния  номер,  е  била  променена,  което  не  е  отразено  в 

публикуваните списъци в сайта на ЦИК и молят да бъде извършена 

корекция.

Предлагам  да  възложим  на  администрацията  да  извърши 

съответната  корекция  и  да  изпратим  актуална  информация  на 

Държавна агенция „Национална сигурност“ с оглед писмото, което 

получихме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.
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Гласували  18 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  

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

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали е проект на писмо № 9288, като това писмо 

ние вчера с протоколно решение гласувахме във връзка с писмото, 

което ни беше изпратено от Министерството на външните работи, по 

повод поставен въпрос какви списъци за гласуване извън страната 

ще бъдат предавани от ръководителите на ДКП-та в местата, където 

не  могат  да  бъдат  съставени  такива  по  чл.  31,  ал.  1.  Ние  с 

протоколно  решение  приехме,  че  всъщност  ще  бъде  предавана 

изборната книга – съответното приложение.

Моля да се запознаете с текста, като  днес възникна и въпросът 

–  колегата  Христов  го  постави  –  че  имало  практика  тези  така 

наречени  „празни  бланки“  или  изборни  книги  да  бъдат 

утвърждавани  с  подписа  на  ръководителя  на  ДКП.  Така  че  съм 

добавила текст и във връзка с това.

Моля  да  го  погледнете,  за  да  можем  да  го  гласуваме  с 

добавката и да бъде изпратено, като моля да обърнете внимание на 

втория абзац: „…и да съдържа достатъчен брой листове за вписване 

на  избирателите/гласоподавателите…“  това  е  с  оглед  да  не  им 

предадат един лист, а да има достатъчно за вписване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари?
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Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  мисля  си  за  тези  допълнителни 

листове, които са за вписване на избирателите в изборния ден. Дали 

не следва и те да бъдат заверени от съответния представител, за да 

не бъдат просто едни допълнителни листове ей така.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Това  е  смисълът,  който  е  вложен. 

Ако не  става  ясно,  ако искате,  да  обясним по някакъв  начин.  Аз 

приемам това, което казва  господин Цачев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тези допълнителни листове могат да 

бъдат  заверени  от  председателя  на  секционната  избирателна 

комисия с печата, тъй като те са допълнителни. Ръководителят на 

съответното  ДКП  подписва,  ако  има  списък.  Тегли  се  черта  и 

подписва. Ако няма списък, той подписва празен лист. Да се знае 

какво е предал той. Всичко друго се дописва и се вписва в самата 

секционна избирателна комисия. 

Нямам нищо против, но всеки празен лист да бъде подписан и 

подпечатан от председателя на секционната избирателна комисия, за 

да не бъдат хвърчащи листа. Но предварително да подпише празни 

листа,  няма да се съгласи който и да е ръководител, защото носи 

отговорност. Това са празни листа и какво ще бъде написано вътре, 

той няма да има представа, нито пък ще може да ги подпише, след 

като свърши. 

Така  че  оттук  нататък  този,  който  е  попълвал  списъка,  той 

трябва  да  го  подпише  и  според  мен  именно  е  задължение  на 
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председателя  на  секционната  избирателна  комисия  всеки  лист  да 

бъде подписан и подпечатан.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Считам, че след конституционно дело 

№ 10 от 2009 г., ако не ме лъже паметта, законодателят трябваше 

отдавна да е  възприел мотивите на Конституционния съд по това 

дело и ясно да запише в Изборния кодекс точно и кога  членовете на 

секционната  избирателна  комисия  се  подписват  в  избирателните 

списъци, кога се подписва председател и секретар. 

Определено  не  мога  да  възприема  виждането  за 

саморазбиращи  се  реквизити  и  произволно  да  приема,  че  в  едни 

случай могат да се подписват председател и секретар, в други случаи 

– цялата секционна избирателна комисия.

Аз  лично  съм  категорично  на  становище,  че  следва  да  се 

придържаме  по-строго  към  закона  и  това,  което  законът  е 

предвидил,  само  това  да  се  укаже  на  секционните  избирателни 

комисии, както и на други органи, които са включени в целия този 

процес по организиране на изборите.

Централната  избирателна  комисия,  точно  позовавайки се  на 

мотивите на решението по конституционното дело, което цитирам, 

дава  указание  за  подписване   на  избирателните  списъци  от 

председател и секретар. Знаем в случаите на подвижните секционни 

избирателни комисии,  че  те  подписват  в пълен състав.  Но това  е 

указано в закона.

В този случай, когато формулярът се подписва единствено и 

само от  ръководителя  на  ДКП-то,  всички допълнителни страници 

следва  да  бъдат  при  режима  така,  както  е  в  страната.  Това  –  по 

отношение на допълнителните листове.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре тогава, колеги, да възприемем, 

че  остатъчният  брой листа  ще бъдат  подписани от  председател  и 

секретар. Ще го уточним в писмото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли други становища? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова, Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

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

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

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  по  раздел  втори  писмото 

беше отложено по предложение на колега. Аз ви предлагам, защото 

става въпрос и с оглед на методическите указания, които колегата 

Андреев докладва, и там беше да изпратим отговор съобразно както 

го възприемем в методическите указания.

Това са моите доклади,  госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, връщаме се на точка 1б. Бяхме стигнали след стр. 20.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:   Госпожо  председател,  бъркате. 

Все още сме на стр. 18. Колегата Цачев беше поставил един въпрос – 

за  сгрешената  бюлетина  по  чл.  267  от  Изборния  кодекс. 
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Коментирахме в тази насока и все пак този въпрос трябва по някакъв 

начин  да  бъде  уреден,  ако  ще  включваме  изричен  текст  по 

отношение на  това  дали  бюлетината  и  плика  или два  плика,  или 

един  плик  се  дават.  Това  е  въпросът,  който  остана   да  бъде 

разгледан.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  че  ми 

припомнихте,  господин Андреев. Прав сте.

Колеги, моля за вашите становища.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да кажем отделно с едно изречение, без да 

формализираме  кой  знае  колко.  „Ако  избирателят  сгреши  при 

попълване  на  бюлетината  за  националния  референдум,  той  има 

право да получи нова бюлетина.“ И това е, но само веднъж, както 

сме го казали и за изборите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Имате ли коментари? Докладчикът?

Колеги,  струва  ми  се,  че  приехме  това  допълнение,  защото 

няма възражения.

Колеги, до коя страница бяхме стигнали?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, на стр. 20 мисля, че в т. 11 е важно 

да кажем: Когато избирателната кутия се напълни“, както е казано за 

националния  референдум  в  края  на  първия  ред,  да  кажем  и  за 

изборите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Казано е.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Добре,  „в националния референдум..“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  за  техническите 

грешки ще помолим машинописците.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  В  т.  12  –  „Едно  лице  не  може  да  бъде 

придружител на повече от двама избиратели/гласоподаватели“ и в 

началото на третия абзац пак според мен трябва да се добави „/“. Тук 

наблягаме на качеството на лицето – избирател/гласоподавател.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приемам го.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме на стр. 21. 

Има ли по нея коментари, корекции? Не виждам корекции.

В Част пета, до която мисля, че бяхме стигнали – „Действия на 

СИК  след  приключване  на  гласуването“  –  бяха  представени  и 

присъстващите лица.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  в  тази част  –  на  стр.  22 накрая – 

имаме „ВАЖНО“ с главни букви. Първо се преброяват гласовете от 

изборите и се попълва протоколът….

РЕПЛИКА: Черновата!

РУМЕН ЦАЧЕВ: Точно черновата имах предвид. А след това 

се попълва протоколът от националния референдум. Но мисля,  че 

тук важното е всъщност – дори и това да остане – да кажем, че първо 

се преброяват гласовете и се попълва черновата – това според мен е 

много важно,  ако трябва,  и да  бъде подчертано – на протокола с 

резултатите  от  изборите,  след което се преброяват  гласовете  и се 

попълва черновата на протокола за националния референдум. Тъй 

като оттук насетне ние започваме да говорим за преброяването, но 

да започнем с това нещо. Сигурно го има по-нататък за черновата, 

но то остава някак си след преброяването и убягва от вниманието на 

секционната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев. 

Да, колеги, то е и във връзка с това, че когато отворим кутията 

за  гласуване в референдума,  можем в нея евентуално да намерим 

бюлетина за изборите. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в края на стр. 22 пише, че 

първо  се  преброяват  гласовете  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.  На  стр.  23  има  „ВАЖНО“  с  удивителна,  в  което 

изрично  пише:  първо  започнете  да  работите  върху  черновата  на 
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протокола.  След това в края на стр.  23 след преброяването,  за да 

могат да отворят другата кутия, е посочено, че преди да нанесете и 

сте  попълнили  черновата   и  се  убедите,  че  всички  контроли  на 

протокола са добре, преминете към попълване на беловата. Преди да 

започнете това, вижте дали в кутията има… 

Ако считате, че трябва още един път да го повторим или да го 

качим, кажете къде да го качим и кой текст.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, считате ли, че е 

ясно така?

РУМЕН ЦАЧЕВ: За мен има някакво разминаване. В края на 

стр.  22  това  е  абсолютно  така.  Но  второто  изречение  на  това 

„ВАЖНО“, не се връзва с това, което си говорим, защото второто 

изречение казва:  едва след подписване на протокола се пристъпва 

към преброяване на гласовете.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така е, няма нищо неясно. 

Ние правим черновата  за  изборите.  Отваряме  кутията,  която  е  за 

националния  референдум.  Виждаме  дали  в  тази  кутия  има 

бюлетини,  които  са  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент. 

Допълваме  ги  към  черновата  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент,  след  което  приключваме  единия  вид  избор, 

попълваме си беловата за изборите, след което приключваме с тях, 

махаме абсолютно всичко. След това отиваме вече на националния 

референдум.  Като  отидем  на  националния  референдум,  първо  си 

попълваме черновата, след което, ако всички контроли ни отговарят, 

попълваме беловата. 

Аз така го виждам, че би следвало да бъде правилно. Защото в 

противен случай какво? Ще започнат двама да попълват две белови 

едновременно? Тоест, ние сме попълнили черновата, оставяме този 

избор отстрани и започваме първо да се занимаваме с референдума, 

него  да  броим.  Няма  смисъл!  Трябва  първо  да  приключим  с 
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изборите,  защото,  отваряйки кутията  за  изборите,  ще видим дали 

има плик и ще го отделим, ще отворим кутията след черновата за 

националния референдум, за да видим дали има бюлетини за избори 

в  нея.  Тях  ще  ги  приобщим  към  черновата  и  си  завършваме 

изборите. След това минаваме към националния референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз това всъщност исках да кажа, че ние 

такива  указания  и  днес  при  обучението  давахме,  че  след  като  се 

установи резултатът от изборите и се попълни черновата, не следва 

да се пренася този резултат върху беловата заради обстоятелството, 

че  в  кутията  за  референдума  може  да  бъде  открита  бюлетина  за 

изборите. Нашият съвет беше да я отделят, да установят резултата за 

референдума,  да  го  приключат  и  него  и  тогава  да  приобщят 

бюлетината към черновата за изборите и тогава да пренесат върху 

беловите и двата резултата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Разрешете  ми  да  изложа,  но 

различно  мнение.  Не  е  вярно  това  нещо.  И  в  Методическите 

указания,  които  са  ни  за  секционната  избирателна  комисия  в 

страната, редът е абсолютно същият. Първо се довършва протоколът 

за изборите за президент и вицепрезидент. Фактът, че вие, след като 

попълните черновата, отваряте кутията за националния референдум, 

за  да  видите,  че  вътре  има  друга  бюлетина  и  да  може  да  я 

приобщите,  е  нормалното,  защото,  ако  вие  попълните  без  тези 

бюлетини….

РОСИЦА МАТЕВА: Никой няма спор за това.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно това ми обяснявате, че ще 

броят след това и националния референдум на черновите. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз смятам, че не са различни. Въпросът е 

кога ще се пренасят данните от черновата на протокола за изборите 

за  президент  и  вицепрезидент  върху  беловата  –  дали  след  като 

отворят  кутията  за  гласуване  в  референдума  и  извадят  всички 

пликове с бюлетини, защото не трябва да ги изсипват от кутията, за 

да  не  изпаднат  някои  от  бюлетините  от  пликовете,  ако  не  са 

запечатани, и като открият бюлетина за изборите, трябва да спрат 

установяване на резултата от референдума, да се върнат на резултата 

от изборите за президент и вицепрезидент, да видят тази бюлетина 

действителен глас ли е, не е ли действителен и къде да я отнесат и да 

попълнят  и  беловата  на  протокола  за  изборите  -  в  това  време 

бюлетините за референдума стоят някъде на купчини по масите – 

или  просто  да  отделят  една  или  две  бюлетини  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент настрани при черновата за изборите за 

президент и вицепрезидент, да установят резултата от гласуването 

от  референдума,  да  приключат  с  черновата  от  него  и  тогава  да 

приобщят  този  глас  към  резултатите  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент и да попълнят беловите едва тогава. Това е според 

мен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  ние  този  въпрос  го  обсъждаме 

именно заради изборите от миналата година, когато имаше случаи, 

когато в едната кутия се намериха бюлетини от другия вид избор. В 

тази връзка наистина предложението, което сме обсъждали, е да не 

се  подписва  окончателният  протокол  на  секционната  комисия  за 

изборите преди да се е разбрало дали има бюлетина от изборите в 
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другата кутия. Трябва да е ясно, ако така го приемем, защото така, 

както  е  записано,  едва  след  подписване  на  този  протокол  –  на 

протокола за  изборите  – от  членовете  на  СИК,  се  пристъпва към 

преброяване на бюлетините от националния референдум. 

Това  означава  еднозначно  едно  нещо  –  приключвате 

окончателно с изборите и тогава отваряте кутията за референдума. 

Тук въпросът вече е принципен – така ли го оставяме или предвид 

това, което сме установили преди една година, даваме възможност 

действителни  или  пък  недействителни  бюлетини,  намерени  в 

другата кутия, да бъдат добавени, записани в протокола, като имаме 

предвид,  че  ако  имаме  такива  случаи,  няма  да  излезе  броят  на 

бюлетините като бройка с броя на подписите в избирателния списък.

Що  се  касае  още  повече  за  членовете  на  секционните 

избирателни  комисии  извън  страната,  мисля,  че  с  още  по-голяма 

сила методическите указания трябва да бъдат детайлно и подробно 

разписани, тъй като в тези комисии участват и български граждани, 

които не са постоянно в Република България и може би имат нужда 

от още по-добро разясняване на различните ситуации.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Колеги,  имам  една  молба  към  вас.  Часът  е  шест  без 

петнадесет.  Зная,  че  по  правилник  изказването  е  пет  минути, 

реплики и дуплики – по три. Моля да се опитаме да говорим малко 

по-стегнато, защото сме на точка първа от дневния ред. Знам, че е 

важна, но ви моля всички, включително и към себе си се обръщам, 

да бъдем по-стегнати.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, тук става въпрос за гласуване 

в секциите извън страната. Те, първо, са по-малко на брой, второ, 

при тях ще има два избора,  няма да е като в „Младост“ и т.н.  И 
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трето, което е най-важното, при едното се гласува с бюлетина, при 

другото се гласува с плик. Вероятността да пуснеш бюлетината там, 

където са пликовете, е много малка.

Второ,  ако  се  случи  пък  такъв  случай,  веднага  задейства 

другото, защото това може да бъде една бюлетина, максимум две 

бюлетини и това ще се види веднага в момента на гласуването, ще се 

усети, защото все пак нали тези кутии са прозрачни. Вижда се, като 

се пуска вътре, че не е плик, а е бюлетина. 

Ако  приемем  условието,  че  тази  бюлетина  после,  като 

отворим, ще я върнем обратно, извинявайте, но като се знае кое лице 

е  гласувало,  значи  ние  ще  му  видим  вота.  Защото,  като  е  една 

бюлетина, не може да бъде на друг.

Така че за мен тази бюлетина трябва да бъде недействителна и 

не трябва да се прехвърля на другото място.

Това  решение  беше от  2011  г.,  когато  се  гласуваше  само с 

бюлетини за единия кмет за общината и т.н. Да, за президент бяха 

еднакви  бюлетините,  но  нямаше  пликове.  Но  тук  трябва  или 

умишлено да го направиш, или….Но да пуснеш бюлетина, която си 

е обикновена бяла бюлетина там, където са пликовете,  това е или 

нарочно,  или пък е  ясно  кой я  е  пуснал и  когато  се  отвори тази 

бюлетина,  ще  се  види  вотът  му,  което  е  все  едно  да  си  показва 

бюлетината.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Имам  реплика  към  колегата  Христов. 

Миналата година, когато се произвеждаха местни избори заедно с 

референдум,  ние  изрично  дадохме  указания  към  секционните 

избирателни комисии и в страната, и извън страната, че, ако в едната 

кутия за гласуване се намери бюлетина, съответно с плик или без 
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плик, от другия вид, за който се гласува, тя се счита за действителна, 

ако правилно е отразен вотът, и се отчита при преброяването. 

Същите указания сме дали и сега на секционните избирателни 

комисии в страната с нашите Методически указания и няма причина 

сега да си променяме десет дни преди изборите решението според 

мен.

Трябва  да  остане  по  същия  начин.  Това,  разбира  се,  е 

изключение, но може да се допусне.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги,  проведохме  много  хубава  дискусия.  Сега  моля  за 

конкретни  предложения  на  микрофон  като  текстове,  които  да 

подложа на гласуване и комисията със своите 2/3 ще реши.

Има  ли  текст,  който  да  се  предложи  в  тази  част,  за  да  го 

подложа на гласуване, различен от текста, който ние гледаме пред 

себе си?

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  предложих  текст.  Можем  да 

кажем, че първо се преброяват гласовете и се попълва черновата на 

протокола  от  изборите,  след  което  се  преброяват  гласовете  и  се 

попълва черновата на протокола за националния референдум. При 

това положение този текст с първото „ВАЖНО“ на стр. 22 накрая 

трябва  да  претърпи  корекция  във  второто  изречение:  „Едва  след 

подписване на протокола….“ и т.н. Трябва да претърпи корекция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Колеги,  чухте  предложението  на   господин  Цачев.  Има  ли 

допълнителни коментари?  Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против  – 7  (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя 

Иванова, Мартин Райков, Таня Цанева). 

Предложението не се приема.

Текстът остава такъв.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в Методическите указания за 

СИК  в  страната  е  записано:  „Когато  в  избирателната  кутия  за 

гласуване  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  се  намерят 

пликове  за  националния  референдум,  те  се  приобщават  към 

гласовете от кутията за гласуване в референдума и обратното.“

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: На стр. 22 предлагам в тиретата – аз съм 

уведомил докладчика за предложението си, няма да го мотивирам 

дълго  –  в  тирето  „по  един  наблюдател  от  българска 

неправителствена организация“ да допишем, „регистриран за извън 

страната“.

Правя  второ  предложение.  В  следващото  тире  да  отпадне 

второто изречение, тоест, в една секция може да присъства повече от 

един чуждестранен наблюдател. Обсъдил съм го, докладчикът не е 

съгласен. Така че моля да се подложи на гласуване.

Моята  логика  е  законова,  в  смисъл  в  Кодекса  не  се  прави 

разграничение. Има логика и в неговата мисъл, че чуждестранните 

наблюдатели все пак не можем да ги ограничаваме, тъй като идват 

на  делегации.  Аз  пък  мисля,  че  трябва  обаче  да  се  спазва  това 
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правило за всички и да не ги поставяме в по-добро положение от 

наблюдателите на българските неправителствени организации.

Спорът е принципен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Колеги, мисля, че първото предложение – по един наблюдател 

от  българска  неправителствена  организация,  регистрирана  за 

наблюдение  на  изборите  или  националния  референдум  извън 

страната  –  няма  спор,  че  наблюдателят  е  регистриран  за  извън 

страната. Нали така,  господин Андреев?

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колегата  Ивков  изразява 

становището.  Това  е  другата  позиция,  че  по  отношение  на 

наблюдателите от международни организации, които наблюдават, то 

и  чуждестранните  наблюдатели  следва  да  бъдат  допускани  в 

изборното помещение по един.

За  лично  считам,  казах,  че  не  защитавам  тази  теза,  защото 

чл. 111 въвежда ограничението за броя на наблюдателите само по 

отношение  на  тези,  които  са  представени  от  неправителствени 

организации. В тази връзка има логика по отношение на това, щом 

броят е толкова, значи за всеки трябва да има определен, както и 

разделението за страната и извън страната.

В случая ние сме били международни наблюдатели и знаем 

как става наблюдението от международните наблюдатели и не мога 

да се съглася с тази теза. Правилно колегата Ивков поставя въпроса. 

Ако той желае, той също може в своя подкрепа да каже, защото аз 

взех думата. Той каза да се подложи на гласуване, но аз изразявам 

моето становище защо не приемам.

В  тази  връзка  предлагам  после  да  си  бъде  подложено  на 

гласуване предложението.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Естествено, да, разбира се, 

господин Андреев.

Аз попитах за първото – че това са наблюдатели, регистрирани 

за извън страната. Там мисля, че спор няма в ЦИК. 

А по отношение на  второто  предложение,  колеги,  имате  ли 

коментари? Не виждам.

Колеги,  подлагам на гласуване предложението на  господин 

Ивков  –  второто  изречение  при  чуждестранните  наблюдатели  да 

отпадне.

Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  6 (Бойчо  Арнаудов, 

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков, Росица  Матева);  против  – 11  (Александър  Андреев,  

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

Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Предложението не се приема.

Колеги, продължаваме със следващите страници – стр. 23.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  На  стр.  24  т.  1  какво  правим  с 

числото „4“ – махаме ли го и да пишем само брой избиратели според 

списъка за гласуване извън страната при предаването му на СИК?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  упълномощавам 

госпожа Солакова да води заседанието.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз докладвах. Това беше точката, 

която беше останала за дискусия от преди почивката. Това е на стр. 

24 – т. 1. Доколкото разбирам, предложението е да отпадне точката. 

Тя тук ще отпадне. Въпросът е с оглед и указанията – как ще бъдат 
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давани  при  обучението  на  секционните  избирателни  комисии, 

защото и в нашия протокол, който е като изборна книга, е посочена 

т.  4.  Но  там,  доколкото  знам,  имаше  писмо  или  указание,  което 

трябва да бъде дадено в тази насока.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщаме се към т. 1 

на  стр.  24.  Съвсем  навреме  можем  да  уеднаквим  методическите 

указания в тази част с указанието, което Централната избирателна 

комисия  трябва  да  даде  по  повод  на  запитването  и  поставения 

въпрос от Министерството на външните работи.

Добре,  тогава  указанието  ще  бъде  съобразено  с 

Методическите указания.

Има ли конкретни предложения по текста, който е в жълто с 

оглед на т. 4 от приемо-предавателния протокол?

Колеги, с оглед на дискусията, която и в момента набързичко 

повторихме,  отпада текстът  в жълто.  Указания,  ако се  налага,  ще 

бъдат  до  ръководителите  на  ДКП-тата  на  коя  позиция  в  приемо-

предавателния протокол ще бъде отразен броят на избирателите по 

списъка, който се предава на секционните избирателни комисии.

Ако няма други  предложения и  коментари,  моля,  режим на 

гласуване за отпадане на текста в жълто в т. 1 на стр. 24.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

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

против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги, този текст отпадна.

Заповядайте, господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Може би в т. 2 трябва да допълним: 

„брой  на  избирателите,  вписани  в  списъка  за  гласуване  извън 

страната – под чертата и в допълнителните страници.“

Защото „под чертата“ е малко място, а вероятно ще бъде много 

повече на допълнителните страници на списъка.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладчикът е съгласен в т. 2 

да  допълним,  че  става  дума  и  за  допълнителните  страници  в 

изборния ден.

Други коментари, въпроси, предложения?

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нарочно съм пренесъл т. 1 и т. 2 

така,  както са  записани от  протокола.  Защо?  Защото да  не  би да 

търсят от СИК в протокола такава графа и няма да я намерят. Такъв 

ред  в  протокола  няма.  Когато  ние  им  даваме  указания  какво 

попълват и сме им казали, че трябва да следят протокола ред поред, 

ние в момента ще им кажем нещо различно. Това беше и въпросът, 

който бях оставил аз  за т. 4, защото такава т. 4 има в протокола.

В т. 1 в протокола на първия ред пише: вписвате числото по 

т. 4.

Затова моят коментар е: можем ли или тези допълнения биха 

ли  объркали  секционната  избирателна  комисия  в  момента  на 

попълването  на  протокола?  Поставям  го  като  въпрос.  Аз  иначе 

приемам уточнението, защото наистина там ще имаме допълнителни 

страници – не една, а няколко.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: В секционния протокол е записано, но тук го 

уточняваме.

Колеги, според мен това, което казва колегата Андреев, мисля, 

че няма да има проблем и да доведе до някакво объркване, тъй като 

ние  пишем:  т.  1,  т.  2,  т.  3,  буква  А  най-отгоре.  Вървим по  една 
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хронология за попълване на данни, които трябва да бъдат попълнени 

в протокола на СИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да 

продължим. Все още сме на половината от указанията.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  на  същата  страница  –  стр.  24  – 

последния абзац, където пише: „Тук е втората контрола – числото по 

т.  6  трябва  да  е  равно….“  Мисля,  че  това  е  числото  по  т.  5  от 

протокола, което трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7 

от протокола.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  отстрани  се  тази 

техническа неточност. 

По стр. 25, колеги.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  На  стр.  25  по  първия  абзац  имам 

предложение.  Пише:  „Можете  да  сверите  и  първата  контрола  – 

съответствието  между  броя  на  намерените  в  избирателната  кутия 

бюлетини – числото по т.  5  от  протокола и  броя на  подписите в 

списъка за гласуване извън страната – числото по т. 3 от протокола.“

Но не става ясно какво означава тази сверка. Да кажем: „…

числото по т.  5  от  протокола да  е  равно на  броя  на  подписите в 

списъка за гласуване извън страната – числото по т. 3 от протокола.“ 

Това е смисълът на тази проверка. Вместо „и“ да е „равно“.

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Цачев, нали в протокола го пише, 

че  това  им  е  контролата.  Тук  само  им  напомняме,  че  могат  да 

направят проверка по тази контрола още с установяване на числото 

по т. 5.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Като ще го казваме, по-добре да го кажем да 

е равно. Така някак си остава висящо каква е сверката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Думата „съответствието“ 

за мен е синоним на равенство.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Добре, щом се разбира, не възразявам.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предложението  се 

оттегля.

Продължаваме надолу по стр. 25.

РУМЕН ЦАЧЕВ: „Гласът е недействителен,  когато (чл.  332, 

ал. 2 от ИК):…“ Чл. 332, ал. 2 е за действителните гласове, а не за 

недействителните.  Тук  мисля,  че  трябва  да  бъде  записано,  че 

празната бюлетина също е недействителен глас. Няма я в изброените 

хипотези.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Поправям ал. 2 на ал. 3.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по стр. 26 и стр. 

27, стр. 28?

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ако  няма  забележки  до  тук, 

минаваме на Част шеста. Изпращане на резултатите от гласуването 

(съгласнот. Х от Решение на ЦИК №3460-ПВР/НР от 09.09.2016 г.)

Колегите,  които  четат,  ако  стигнат  донякъде,  ще  кажат. 

„Изпращане  на  резултатите  от  гласуването  е  съгласно  нашето 

решение, Раздел, т. 10 от Решение № 3460 във връзка с изпращането 

на протоколите и сканираните списъци за гласуване в изборите и в 

националния референдум. 

Това,  което  е  същественото,  тъй  като  в  предходните 

методически указания имахме само един избор, не сме имали избор 

и референдум и е различно и от 2011 г., когато имахме грамите, а 

нямахме копиране на протоколите.

В тази връзка към наименованието, което е за протокол или за 

лист,  тоест,  списък,  е  добавено или номера на протокола -  № 86, 

което е за изборите за президент и вицепрезидент, № 70, което е за 

националния референдум, и към списъците е добавено ПВР/НР като 

сигнатура,  за  да  може  да  се  разделят  двата  списъка,  които  са 

отделно, тъй като и двете са приложение № 6.
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Следва примерът.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли коментари дотук? 

Моля, продължете,  господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  На  стр.  32  е   даден  пример  как 

следва  да  бъдат  изписани,  тъй  като,  когато  списъкът  е  по-дълъг, 

трябва да съдържа и колко страници са предвидени – едно от едно, 

две от две, едно от две или едно от три, едно от четири и т.н.

Маркиране текста на т. 4, защото в случая е предвидено да се 

сканират от двамата – от председателя и от секретаря. Въпросът е 

тук дали да е от лицата, които присъстват или от минимум трима 

така, както е при предаването. Това е нещото, което съм го оставил 

за обсъждане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  става  в 

присъствието на цялата секционна избирателна комисия, на всички 

членове.

Продължаваме със следващата част – Част седма.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Част седма е свързана с изпращане 

на книжата и материалите в ЦИК. В този случай в скоби съм сложил 

– не знам дали ще са така,  тъй като трябва да бъдат две отделни 

торби – бяла за изборите, така, както е прието в страната съгласно 

решението за опаковането, което приехме, и черна по отношение на 

националния  референдум,  като  тук  нямаме  нещо,  което  да  се 

предава на ръка отделно. Всичко се слага в торбата – тоест, както 

списъците, така и протоколите, така и всичките останали неща, тъй 

като те по дипломатическа поща се изпращат, след което пристигат 

в Централната избирателна комисия.

В тази връзка съм описал заедно с приложенията кое и как 

трябва  да  бъде  опаковано.  Записано  е,  че  неизползваните  и 

сгрешените бюлетини и унищожените са по отделни пакети, печата 

на  СИК  се  поставя  в  отделен  плик,  протоколът  за  маркиране  на 
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печата  на  СИК,  останалите  книжа  и  материали  –  чернови  и  т.н., 

списъкът за гласуване, като той е в отделен плик, и неизползваният 

формуляр и евентуално, ако има протокол за сгрешен, нов протокол, 

също  се  поставят.  Протоколът  на  СИК  не  е  разпластен  и  оттам 

нататък следва завръзването на торбата. 

Същото е и по отношение на националния референдум. След 

това вече се изпращат по пощата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги,  имаме  ли  коментари  по  Част  седма?  Докато 

преглеждат колегите, аз само да помоля да приложим и бланката-

чернова, специалната бланка.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тя  е  приложена  вече  отделно, 

встрани. Въпросът е да се качи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  можем  ли  да 

кажем, че и тази част сме я прегледали? Приключихме с тази част.

Колеги,  мисля,  че  успяхме да  изчетем много задълбочено  и 

внимателно тези Методически указания, дори в частта,  в която те 

припокриват  Методическите  указания  за  СИК  в  страната.  Добре 

направихме, колеги.

Можем ли да преминем към гласуване?

Колеги, подлагам на гласуване така предложените, изменени и 

допълнени в зала на микрофон и в оперативен порядък Методически 

указания за СИК извън страната.

 Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, 

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Румен Цачев).  
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Предложението се приема.

Сега  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение,  с  което  утвърждаваме  Методическите  указания  за  СИК 

извън страната.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, 

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

(Румен Цачев).  

Решението се приема.

Решението има № 3854-ПВР/НР

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:

2. Проект на решение относно поправка на Методически 

указания на СИК в страната.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпили  писма  с  вх.  №  ПВР-22-508  от  25.10.2016  г.,  с  което 

господин  Драгнев  ни  обръща  внимание  по  е-mail,  че  в 

Методическите  указания,  които  са  приети  с  Решение  № 3822  от 

20.10.2016  г.  на  стр.  34  има  допусната  грешка,  а  именно  по 

отношение на втората контрола – числото по т. 6 трябва да е равно 

на сумата от действителните и недействителните гласове – числата 

по т. 6 и т. 7 от протокола.

Счита, че правилното би било да е т. 5.

От  проверката  се  установи,  че  там  има  допусната  грешка. 

Тоест, т. 6 трябва да бъде т. 5. Това е едното.

По отношение на второто писмо, което ви докладвам, може би 

колегата Цачев след това ще се включи по тези писма, тъй като е 

разпределено и на двамата и се намира във вътрешната мрежа.
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По  отношение  на  Методическите  указания  в  Раздел  втори. 

„Предизборен  ден“,  е  останало  с  оглед  обстоятелството,  че 

първоначално  бяхме  предвидили  в  решението  за  опаковане,  а 

именно Решение № 3796, да има три отделни плика, като в другия 

плик се поставят останалите видове протоколи.

По време на докладването и на приемането на Методическите 

указания  го  бяхме  изчистили.  Но  явно  при  предаването  в 

предизборния ден са останали. Затова това налага допълнително да 

бъде  извършена  промяна,  тоест,  да  отпадне  „други  протоколи  на 

СИК – номер“.

По отношение на това, което остава, но аз считам, че ние няма 

как да направим промяна, приехме в Методическите указания, а то 

налага промяната на изборните книги, а именно, че по отношение на 

националния  референдум  ние  не  сме  предвидили  предаването  на 

протокол  за  маркиране  на  печата,  тъй  като  знаете,  че  това  беше 

въпрос, който ние разгледахме в рамките на едно последващо и то 

точно  при  обсъждането  на  методическите  указания  решение  –  да 

бъдат маркирани и протоколът да бъде сложен и при изборите за 

национален референдум.

В  тази  връзка  считам,  че  тук  няма  необходимост  да  бъде 

направена корекция.

С  оглед  на  тези  писма,  както  и  обаждането,  което  бяхме 

получили от РИК-Монтана, ми се струва, в което бяха посочени две 

забележки,  а  именно,  че  в  т.  5  по  отношение  на  действията  по 

подготовка  на  пространството  пред  изборното  помещение  и  на 

сградата,  в  която  се  помещава  избирателната  секция,  е  останало 

СИК,  а  то  би  следвало  да  е  РИК,  тъй  като  РИК  е  тази,  която 

определя с решение коя секция ще е за гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Междувременно,  с  оглед  и  тези  Методически  указания 

сравнявах, ми се струва, че допълнението към това е и допускането 

на поправката  на  техническата  грешка в  основанията,  посочени в 

Методическите  указания  по  отношение  на  действителността  и 
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недействителността на гласа, тъй като там е посочено по погрешка 

друго основание. Иначе самите основания в себе си, с изключение 

на едно, което ние ще добавим, са същите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги,  моля за вашите становища по проекта,  коментари и 

предложения. Имате ли такива? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект с 

допълнението, което си направи сам докладчикът.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

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

Решението се приема.

Решението има № 3855-ПВР/НР.

Тъй като последният докладчик по т. 3 в момента е извън зала, 

след това ще се върнем към него.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:

4. Регистрация на наблюдатели в изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и националния референдум.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  проектът  за  решение  е  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание и 

той е относно регистрация на наблюдатели от Сдружение „Институт 

за развитие на публичната среда“.

Към  заявлението  са  приложени  пълномощно  от  Антоанета 

Цонева  в  полза  на  Диана  Евтимова,  тя  всъщност  подаде 

документите,   пълномощно  от  представляващия  сдружението  в 

полза на 27 лица, упълномощени представители, списък с имената и 

ЕГН  на  изрично  упълномощените  от  сдружението  лица  като 

наблюдатели, като в заявлението съответно бяха посочени 21 лица в 

страната да наблюдават и извън страната – 6,  както и списъкът е 
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представен на технически носител, както и 27 броя декларации по 

образец, които са в оригинал.

Извършена е проверка от "Информационно обслужване" АД. 

Всички наблюдатели отговарят на изискванията на Изборния кодекс 

и на нашето решение, поради което ви предлагам да ги регистрираме 

27 наблюдатели, както следва: 21 в страната и 6 извън страната, като 

преди  да  подложим проекта  за  гласуване  искам  да  ви  докладвам 

писмото  от   господин  Красимир  Гаджоков  с  вх.  № ПВР-18-9  от 

26.10.2016 г. 

Ако си спомняте, преди едно заседание ви докладвах неговата 

жалба против наш отказ да приемем неговата декларация, подписана 

с електронен подпис. Той е получил нашия отговор и днес е подал 

нова  жалба  по  електронен  път,  като  във  файла  е  прикачена 

декларацията му, действително вече подписана с електронен подпис. 

Той е предложен от същото сдружение да  бъде като наблюдател, 

поради което аз ви предлагам да го включим в днешното решение, 

тъй  като  той  е  заявен  и  упълномощен  от  представляващия 

сдружението,  но  не  беше  регистриран  поради  това,  че  не  беше 

представена в оригинал декларацията, а сканирана.

Считам,  че  може  да  се  приеме  декларацията  с  електронен 

подпис. Има доказателства, че е подписана електронно и предлагам 

да  го  включим  като  наблюдател  извън  страната  в  днешното 

решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам коментари.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение, 

ведно с допълнението на още един наблюдател извън страната.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

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

Томов); против – 1 (Емануил Христов).  

Решението се приема.

Решението има № 3856-ПВР/НР.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги, 

във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  от  днешно 

заседание ви предлагам два проекта на решения.

Първият проект е искане за регистриране като международни 

наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и  национален референдум.

Искането е постъпило с писмо в ЦИК от Министерството на 

външните работи с вх. № ПВР-04-01-181 от 25.10.2016 г. с приложен 

списък на 23 представители на ПАСЕ.

На основание посочените от мен членове на Изборния кодекс 

и  Решение  №  3483-ПВР/НР  ви  предлагам  да  регистрираме  като 

международни наблюдатели от ПАСЕ 23 души, виждате имената им 

и страната, да бъдат вписани в публичния регистър и да им бъдат 

издадени удостоверения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

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

Решението се приема.
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Решението има № 3857-ПВР/НР.

Заповядайте за следващия Ви доклад,  госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  следващият  проект  на 

решение  е  относно  искане  за  регистриране  като  международни 

наблюдатели представители на Сдружение на българите на остров 

Крит за участие в изборите за президент и вицепрезидент.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх.  №  ПВР-04-01  –  тук  правя  една  корекция,  „04-01-188“  от 

26.10.2016 г.  с  искане  да  бъдат  регистрирани  като  международни 

наблюдатели  6  представители  на  Сдружение  на  българите  на 

о. Крит.

Предлагам  ви  да  бъдат  регистрирани  като  международни 

наблюдатели, да бъдат вписани в публичния регистър и да им бъдат 

издадени удостоверения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Колеги, отменям гласуването в момента, защото има въпроси 

за доуточняване.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предложението ми е да оттегля този 

проект  на  решение  за  следващо  заседание,  след  като  уточним 

въпроси, които се появиха във връзка със статута на организацията 

на това Сдружение на българите на о. Крит, а също така и статута на 

тези лица, които са ни предложени от сдружението.

Така че предлагам да го отложим за следващо заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  процедурно 

предложение за отлагане гласуването на този проект.

Моля, режим на гласуване.
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Гласували  16 членове на ЦИК:  за  – 15 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, Метин  Сюлейман,  

Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева);  против  – 1  (Севинч 

Солакова)

Предложението се приема.

Колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  –   господин 

Райков.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание се намира проект на решение 

№  3850  относно  регистрация  на  наблюдатели  от  Сдружение 

„Институт  за  социална  интеграция“  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  и   национален  референдум  на 

06.11.2016 г.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  4(4-2)  от  25.10.2016  г.  от 

сдружение „Институт за социална интеграция“,  представлявано от 

Катя  Колева  Келевска  –  председател,  чрез  упълномощения 

представител Стоянка Иванова Балова, 

Към заявлението са приложени: пълномощно от Катя Колева 

Келевска,  в  полза  на  75  лица  –  упълномощени  представители  на 

сдружение „Институт за социална интеграция“; списък с имената и 

единните  граждански  номера  на  изрично  упълномощените  от 

сдружението лица; 75 бр. декларации по образец – Приложение № 

30-ПВР/НР от изборните книжа.

В  заявлението  и  в  списъка  на  упълномощените  лица  са 

предложени за регистрация като наблюдатели в страната 75 лица.

На  25.10.2016  г.  в  ЦИК  е  получено  по  електронната  поща 

писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  за  извършена 

предварителна проверка на наблюдателите,  заявени от Сдружение 

„Институт за социална интеграция“.
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От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 

71 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР 

от 13 септември 2016 г. на ЦИК, като 5 лица са със сгрешени ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 

115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 

2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  71  упълномощени 

представители  на  сдружение  „Институт  за  социална  интеграция“, 

както следва:…“

Списъкът  може  да  го  погледнете.  Отказва  регистрация  – 

можете да видите – поради невалидни ЕГН.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

предложеният ни проект. 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  понеже  от  същата 

организация  имах да докладвам и видях, че при мен имаше една, 

която не беше, сега е включена в този списък под № 4. Но аз, като я 

написах, не писах номерата на ЕГН. Вие пишете 10 цифри, които на 

практика са неверни. Само да се пише каква е грешката – невалидно 

ЕГН – но не трябва да се пишат десетте цифри – кое е невалидното.

Да се напише само името и – невалидно, пък да си го търсят, 

те си го знаят.

МАРТИН РАЙКОВ: Прибирам си го и го…..

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Оттегляте  проекта  на 

решение?

МАРТИН РАЙКОВ: Не, не, не го оттеглям. Да го гласуваме. 

Всички  корекции  ще  бъдат  отразени.  Правя  си  автокорекция, 

изтривам сгрешените ЕГН.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Райков.
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Колеги,  преди мъничко говорихме извън микрофон, сега ще 

кажа  на  микрофон.  Колеги,  аз  не  съм  съгласна  с  този  начин  на 

изписване  на  решение  по  отношение  на  регистрация  на 

наблюдатели.  От  2014  г.  насам  след  дълбоки  обсъждания,  много 

широки и дълбоки обсъждания, стигнахме до извода, че с решението 

в неговата  диспозитивна част  ние единствено ще вписваме онези, 

които регистрираме, а в мотивната част на решението, колеги, ще 

посочваме причината  за  това,  че не регистрираме с  това  решение 

останалите подадени лица.

Считам,  че  тази  практика  на  Централната  избирателна 

комисия е  добра,  доколкото твърде често става дума за грешки – 

грешка  в  име,  презиме,  фамилия  или  грешка  в  ЕГН,  която  с 

последващо  заявление  ще  бъде  отстранена  и  тогава  съответното 

лице ще може да се регистрира със следващо решение и няма да се 

налага изменение в първото ни решение, в което ние сме направили 

отказ, нито пък ще въвеждаме в заблуждение трети страни, а именно 

онези, които проверяват дали лицата са регистрирани или не като 

наблюдатели  и  не  проверяват  номера  на  удостоверението 

внимателно и по кое решение. Тези хора, трети лица, могат да се 

заблудят, че определено лице е с отказ за регистрация, а всъщност то 

впоследствие да бъде регистрирано.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Регистрирам само 71 лица, изписвам ги и 

това е.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докладчикът 

предложи след моето изказване частта „отказва“ да отпадне и да се 

включи в мотивната част.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение ведно с тази поправка.

Режим на гласуване.

Колеги, отменям гласуването.

Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  предлагам  да  остане  първоначалният 

проект на докладчика, доколкото имаме ясно заявени лица и част от 

лицата не отговарят на изискванията. В тази преписка на тях трябва 

да им бъде отказана регистрация. Това не преклодира възможността 

тези  лица  да  бъдат  заявени  отново  от  същата  или  от  друга 

организация  по-нататък.  Това  е  правилният  начин  на  изписване, 

първоначално предложеният.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

В такъв случай, колеги, има ли още изказвания? Не виждам.

Колеги,  тогава  подлагам  на  гласуване  изменението  и 

допълнението,  направени  в  зала  –  да  отпадне  от  диспозитива 

„Отказва да регистрира като наблюдател….“ и тази част да премине 

в мотивите.

Това  предложение,  което  постъпи  в  зала,  подлагам  на 

гласуване. Тоест, това е моето предложение.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, Росица  Матева, 

Севинч Солакова);   против  – 4  (Владимир Пенев, Георги Баханов,  

Ивайло Ивков, Румен Цачев). 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за забележка.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: 67 е сбъркано, 676 е…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Колеги, подлагам на гласуване целия проект на решение ведно 

с  корекцията,  направена  от   господин  Христов  и  предишното 

решение на Централната избирателна комисия.

Режим на гласуване.
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Гласували  18 членове на ЦИК:  за  –  14 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Росица Матева, Севинч Солакова);  против  – 4  (Владимир Пенев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Румен Цачев). 

Решението се приема.

Решението има № 3858-ПВР/НР.

С това точка четвърта от дневния ред, колеги, е изчерпана. Но 

не сме приключили предходни точки.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

 2. Проект на решение относно поправка на Методически 

указания за СИК в страната.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема  госпожо председател, 

във връзка с приетото решение за поправка на техническа грешка в 

Методическите  указания  за  СИК  в  страната  това,  което  не 

подложихме на гласуване, е предложението, което исках да направя, 

но не успях. 

Предлагам да изпратим едно писмо до районните избирателни 

комисии  във  връзка  с  обучението  на  секционните  избирателни 

комисии,  те  да  могат  да  съобщят  поправките,  които  ще  бъдат 

направени, като същото бъде изпратено и до областните управители 

с  оглед  отпечатването  му  и  предоставянето  на  СИК  заедно  с 

Методическите указания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.
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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,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, Росица 

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3.  Доклад  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:   Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ПВР-04-01-189  от  26.10.2016  г.  е 

пристигнало  по  електронната  поща  писмо  от  Министерството  на 

външните  работи,  с  което  ни  молят  да  окажем  съдействие  на 

посолството  ни  в  Берлин,  като  им  предоставим  телефоните  на 

включените  в  съставите  на  СИК  представители  на  партии,  за  да 

установят контакт с тях.

В  същия  дух  е  и  писмо  ПВР-04-01-191  от  26.10.2016  г.  То 

също ни е препратено от Министерството на външните работи. 

Препратена ни е грама от посолството в Дъблин. Те също имат 

молба да им предоставим и да им окажем съдействие за осигуряване 

на  телефоните  на  членовете  на  секционни  избирателни  комисии, 

предложени от партии и коалиции.

Предлагам ви да гласуваме с протоколно решение да им бъдат 

предоставени тези данни,  за  да може посолството да се свърже с 

предложените лица.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  мнения,  въпроси 

има ли? Не виждам.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, ); против – няма. 

  Предложението се приема.

 Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви доклад.

 ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,   с  вх.  №  ПВР-04-01-185  от 

25.102016 г. е препратено чрез Министерството на външните работи 

от  посолството  на  Атина  екстрена  грама.  Първите  две  точки  се 

отнасят за дублиране на две лица, които са били назначени в нашето 

решение в две различни секции. Грешката е, че са били предложени 

едни и същи лица от различни политически партии. Това ще бъде 

коригирано.

Между другото, ако се интересувате, качено е във вътрешната 

мрежа от 25.10.2016 г. 

В  точка  втора  се  казва,  че  е  сбъркано  името  на  едно  от 

предложените лица. Ще бъде коригирано.

В точка три  казват, че секцията в Атина, ул. Каролу № 22 ние 

сме  я  определили  за  петчленна.  Между  другото,  молбата  на 

посолството  е  тя  да  бъде  седемчленна,  защото  обикновено  там 

гласували над 1500 души, тъй като има голяма българска общност 

по неофициална информация.

Смятам,  че  следва  да  удовлетворим  молбата,  тъй  като  ние, 

както  знаете,  увеличихме  броя  на  членовете  на  секционните 

избирателни  комисии  на  седем  члена  само  на  територията  на 

посолства  и  дипломатическите  и  консулските  представителства. 

Тази секция в Атина е извън този обсег, поради което е петчленна.

Какво е вашето мнение, колеги? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това трябва да бъде с решение.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  смятам,  че  може  да  бъде  с 

протоколно решение от днешна дата, тъй като имам още една такава 

молба, съгласувана с посолство, само че тя е от Берлин за секция в 

Мюнстер. Ще ви я докладвам и нея.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля ви за мнения, 

за да вървим нататък по дневния ред.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Тя  е  към  вх.  №  ПВР-04-01-154  от 

25.10.2016  г.  и  е  на  доклад  на   госпожа  Ганчева,  която  ми  я  е 

оставила за  доклад и  е  във  вътрешната  мрежа в  папка с  нейните 

инициали от 25.10.2016 г. Препратена ни е от посолството в Берлин, 

което  ни  уведомява,  че  в  Мюнстер,  където  на  територията  на 

Мюнстер има образувана секция в Почетно консулство и тъй като 

там ще гласуват  избиратели  от  Кьолн,  Дюселдорф и Дортмунд и 

съответно виждате, че в предходни гласувания в Кьолн са гласували 

751 човека, в Дюселдорф – 513 и в Дортмунд – 367. На територията 

на тези градове няма образувани секции.

Предлагат секцията също да се състои от седем човека, като 

предложението  е  подписано  от  посланик  Ради  Найденов,  който  е 

одобрил грамата и счита, че при прогнозна избирателна активност 

над 500 души може да се очаква  в СИК-Мюнстер,  гореописаните 

функции на  участващите в състава  на  СИК да не  могат  да  бъдат 

изпълнявани от пет члена.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  вземем 

протоколно решение,  с  което  да  одобрим увеличаване  състава  на 

тези  секционни  избирателни  комисии,  на  база  на  което  колегата 

Грозева  ще подготви  към решението,  с  което сме назначили тази 

част  на  съставите,  да  бъде  увеличен  броят  на  секционните 

избирателни комисии, за да бъде публикуван на нашата страница, че 
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има  незаети  места  –  такова,  каквото  е  изискването  на  Изборния 

кодекс, и да бъдат попълнени.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  има ли 

други мнения? Не виждам.

Режим на гласуване за секция в Атина, ул. Каролу № 22 и за 

секция в Мюнстер, Германия.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева ); против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви доклад.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх.   ПВР-10-33 от  26.10.2016 г.  сме 

получили  предложение  от  ПП  Атака  за  секционни  избирателни 

комисии в чужбина.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ПВР-04-01-192 от 26.10.2016 г. Това е грама от  господин 

Такев във връзка с допълнителния списък с лица, които бяха подали 

успешно заявления за гласуване в страната, което го изпратихме до 

Министерството на външните работи. След като са получили нашите 

писма, те се обръщат към нас да дадем указания към ГД  ГРАО във 

връзка със заличаването от списъци от страната на лицата, включени 

в  списъците  по  чл.  31,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  като  в  същото 

писмо обръщат  внимание,  че  подобен  казус  ще възникне  с  онези 

избирателни  секции  извън  страната  вследствие  приемането  на 

промените в Изборния кодекс.
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И  така,  уважаеми  колеги,  ние  в  тази  връзка  вече  имаме 

протоколно  решение  и  писмата  до  всички  онези  общински 

администрации, които са по постоянния адрес на тези лица, писмата 

са  готови  и  ще  бъдат  изпратени,  за  да  може  самите  общински 

администрации да  заличат  тези лица  от  избирателните  списъци и 

бъдат записани в списъка на заличените лица.

Предлагам с писмо да отговорим на  господин Такев, че ЦИК е 

предприела  мерки  и  с  нарочни  писма  до  всяка  една  Общинска 

избирателна  комисия  ще  укаже  тези  лица  да  бъдат  заличени  от 

избирателните  списъци  в  страната,  за  да  няма  дублиране  на 

избиратели.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  има ли 

други мнения относно изготвянето на това писмо? Не виждам.

Режим на гласуване за точно този смисъл на писмото.

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

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

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева );  против – 1  (Георги 

Баханов). 

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:

5.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

социологически агенции.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание се намира проект с № 3848. 

Той  касае  регистрация  на  допълнителни  анкетьори,  посочени  от 

Агенция  АФИС  ООД.  Агенцията  е  регистрирана  като 
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социологическа  агенция,  извършваща  проучвания  на  изхода  в 

изборите  и  в  референдума,  като  регистрацията  е  извършена  с 

Решение № 3832-ПВР/НР от 21.10.2016 г.

С тази регистрация сме регистрирали анкетьори за агенцията 

освен самата агенция и сме отказали за осем анкетьори, тъй като са 

били с посочени невалидни ЕГН-та.

Постъпило  е  в  Деловодството  на  Централната  избирателна 

комисия искане за вписване на допълнителни анкетьори, като към 

него са приложени съответните списъци на хартиен и на технически 

носител. 

Извършена е проверка от "Информационно обслужване" АД 

дали  лицата  отговарят  на  изискванията.  Установено  е,  че  всички 

лица  отговарят  на  изискванията.  Проверката  е  постъпила  с  вх. 

№ ПВР-00-177 от 24.10.2016 г.,  като седем от тези допълнителни 

анкетьори  съвпадат  със  седем  от  лицата,  за  които  е  отказана 

регистрация,  но  сега  са  посочени  валидни  ЕГН-та  и  освен  това 

допълнително са посочени още четири лица като анкетьори.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  регистрираме 

тези 11 лица, упълномощени от АФИС ООД, като анкетьори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

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

Решението се приема.

Решението има № 3859-ПВР/НР.
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Колеги, продължаваме с нова точка –  точка 5а - от дневния 

ред:

5а. Доклад относно достъп на екипа на "Информационно 

обслужване" АД.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има две 

писма. Едното писмо е с вх. № ПВР-00-133, то е преразпределено от 

госпожа Солакова.  Явно е  било в  нейната  мрежа.  Ще ви кажа за 

какво става въпрос.

От "Информационно обслужване" АД са ни изпратили списък 

на лицата, които ще работят в изчислителния пункт в Централната 

избирателна  комисия  и  тъй  като  достъпът  тук  се  осъществява  по 

специален  начин,  предварително  ни  изпращат  списъка  на  лицата, 

които са 69 на брой, за да бъде извършена проверка и да им бъде 

осигурен съответният достъп.

Затова именно предлагам да одобрим с едно наше писмо това 

искане, което е съвсем кратко:

„Във  връзка  с  дейностите  по  компютърната  обработка  на 

резултатите  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката и националния референдум на 06.11.2016 г. приложени 

ви  изпращаме  списъци  на  служители  от  "Информационно 

обслужване" АД.“

Това писмо да изпратим до началника на сектор „Охрана“ в 

Народното  събрание  за  извършване  на  съответната  проверка  и 

осигуряването на достъпа. Това е вторият списък. Първият беше за 

ръководителите  на  "Информационно  обслужване"  АД.  Вероятно 

днес ще бъде разширен.

Така че, моля ви да гласуваме писмото със списъка.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

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

Предложението се приема.

Заповядайте,  господин Христов,  за  следващия Ви доклад  за 

"Информационно обслужване" АД.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, има и втори доклад от "Информационно обслужване" АД, 

който  пристигна  днес,  по-късно.  Той  е  във  връзка  с  отчитане 

дейността  по Договор № 14 от  21.09.2016 г.,  който касае  именно 

доработката,  която  беше  необходимо  да  бъде  извършена  заради 

времевите  индекси.  Знаете,  че  изчакахме  да  бъде  извършено 

обучението, да бъде внедрено. Това нещо вече виждаме, че работи.

В тази връзка "Информационно обслужване" АД ни изпращат 

приемо-предавателни протоколи. Няма да чета заглавната част. Той 

е съпроводен с технически носител СД, в което се съхранява самият 

програмен продукт, който са изработили. 

Ние  декларираме,  че  възложителят  приема  без  забележки  и 

възражения извършените от изпълнителя дейности и предлагам да 

упълномощим  председателя  и  секретаря  да  подпишат  приемо-

предавателните протоколи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов, за детайлния доклад. 
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Нека да доуточним още няколко въпроса, свързани с времевия 

индекс, тоест, да отложим този доклад за следващо заседание, ако не 

възразявате.

Колеги, гласуваме процедура по отлагане на този доклад.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

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

Предложението се приема. Отлага се.

(Обсъждане на въпроса в оперативен порядък.)

Колеги,  предложихме  отлагане  на  доклада,  но  успяхме  още 

днес да уточним въпросите, които поставихме.

Затова,  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното  от 

господин Христов предложение.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

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

Предложението се приема.

Аз ще помоля за утре да има готово едно съобщение за нашата 

интернет-страница  по  какъв  начин  може  да  се  стигне  до  този 

времеви индекс, кога през заседание, кога през видеозапис и архив, 

за да можем да улесним ползвателите на информацията на нашата 

интернет-страница по повод нашите заседания.

Колеги,  продължаваме със  следваща точка  –  точка 5б –  от 

дневния ред:
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5б. Проект на решение относно разрешаване на гласуване 

на граждани от община Трън.

Заповядайте, госпожо Матева, за доклад.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  е 

подготвен проект за решение. 

С вх. № ПВР-06-39 – писмото също се намира във вътрешната 

мрежа – ви докладвам писмо от кмета на община Трън, с което ни се 

съобщава, че след влизане в сила на наредба  - посочен е номерът – 

за функциониране на Единната система за гражданска регистрация в 

община Трън са били заличени адресите на 180 лица и с Решение 

№ 63 от 27.04.2016 г. и № 51 от 25.08.2016 г. на Общинския съвет – 

Трън,  са  определени  нови  наименования  на  адресите.  Лицата, 

живущи  на  закритите  адреси,  са  надлежно  уведомени,  че  в 

едномесечен срок следва да заявят нов адрес – на практика новия 

адрес,  който е  определен – който попада в нормите на наредбата 

НКНПА, чл. 123, ал. 4 от горепосочената наредба.

Към настоящия момент 51 лица са заявили нов настоящ адрес. 

Според мен това е техническа грешка, тъй като навсякъде се говори 

за адреси.  Тук за първи път се ползва терминът „настоящ адрес“. 

Останалите  лица,  чиито  адреси  не  отговарят  на  изискванията  на 

наредбата, не са вписани в избирателните списъци и не фигурират в 

такива.

В  тази  връзка  и  като  вземам  повод  от  решението,  което 

вземаме  при  всички  избори,  откакто  сме  се  конституирали  като 

комисия, за община Аврен и за сгрешените адреси, които се намират 

на  тази  територия,  ви  предлагам  проект  на  решение,  който  е  с 

проектен  номер  №  3856,  с  който  да  определим  общинската 

администрация – Трън, да впише на ръка в избирателните списъци 

всички избиратели/гласоподаватели, които имат избирателни права, 
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съответно  право  да  гласуват  в  националния  референдум и  са  със 

заличени  адреси  на  посочените  основания  и  с  решението  на 

Общинския съвет – Трън, и не са заявили новия си адрес и по тази 

причина  не  фигурират  в  отпечатаните  избирателни  списъци,  като 

това  вписване  следва  да  бъде  извършено  преди  предаване  на 

избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

Следващият  диспозитив  е:  когато  това  вписване  не  е 

извършено,  а  в  деня  на  изборите  такъв  избирател  се  яви  в 

избирателна  секция  по  постоянния  си  адрес,  че  следва  да  бъде 

вписан в избирателния списък под черта в допълнителната страница 

и да бъде допуснат да гласува.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, имате ли коментари? 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Пак  организационно!  Последната  част 

касае не кмета, а касае по-скоро секционните комисии. По някакъв 

начин  трябва  да  се  направи  връзка  между  последния  абзац  и 

секционните избирателни комисии, които трябва да го изпълняват. 

Може би да се обърне внимание на РИК, когато се прави обучение 

или не знам какво си. Просто реагирам в момента. Просто адресат по 

последния абзац не е кметът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на предложения проект на решение.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова);   против  – 1 

(Георги Баханов). 

Решението се приема.

Решението има № 3860-ПВР/НР.

Заповядайте, госпожо Матева, да направите предложението си 

за писмо.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  предлагам ви с  едно писмо да 

изпратим това решение на общинската администрация в Трън и на 

Районната избирателна комисия – Перник, с указание това решение 

да бъде доведено до знанието на секционните избирателни комисии 

на територията на община Трън.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова);   против  – 1 

(Георги Баханов). 

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка 5в от дневния ред:

5в. Поправка на техническа грешка.

Заповядайте, господин Баханов, за доклад.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, на 24.10.2016 г. сме приели Решение № 3842, с 

което сме установили нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния 

кодекс,  извършено  от  доставчика  на  медийни  услуги  Нова 

Браудкастинг груп. 
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При  преглед  на  изписаното  решение  се  установи,  че  има 

техническа  грешка  в  датата  и  годината  на  входящия  номер  на 

сигнала, а именно ПВР-20-436 от 20.10.2015 г. е записано. Просто 

една цифричка в годината е сбъркана.

Затова,  уважаеми колеги,  предлагам да  приемем решение за 

поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  №  3842-ПВР  от 

24.10.2016 г., като на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия – предложението ми е това – да 

реши: допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3842-

ПВР от 24.10.2016 г.  на ЦИК, както следва.  В мотивната  част  на 

втория ред вместо вх. № ПВР-20-436 от 20.10.2015 г., да се чете „вх. 

№ ПВР-20-436 от 20.10.2016 г.“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

против – 1 (Росица Матева). 

Решението се приема.

Решението има № 3861-ПВР.

Колеги, давам 15 минути почивка.

(след почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 16 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум.
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Продължаваме днешното заседание.

С  оглед  напредналото  време  част  от  докладите  за  днес  ще 

бъдат прехвърлени за утрешното заседание, поради което, колеги, в 

момента преминаваме към точка осма от дневния ред:

8. Доклади по медийни пакети.

В тази точка ще бъдат докладвани само заявките.

Първи  докладчик  е   госпожа  Цанева.  Заповядайте,  госпожо 

Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги, 

докладвам ви запитване с вх. № ПВР-20-509 от 25.10.2016 г. между 

Партия Христоянсоциален съюз и Елит медия на стойност 3 000 лв.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-523  от  26.10.2016  г.  между 

Инициативен комитет Банев и вицепрезидент Сали Ибрям с Евроком 

на стойност 14 310 лв.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-  20-524  от  26.10.2016  г.   между 

Инициативен комитет за Пламен Орешарски и Блиц БГ на стойност 

2400 лв.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-525  от  26.10.2016  г.  между 

Инициативен  комитет  Банев  и  Сали  Ибрям  с  Пайнер  медия  – 

Планета ТВ, на стойност 18 000 лв.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-528  от  26.10.2016  г.  между  БТВ  и 

Инициативен комитет за Марешки на стойност 2955,60 лв.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-530  от  26.10.2016  г.  между  Радио 

ВОКС и Партия Балканска демократична лига на стойност 15 150 лв.

Това са заявките с ПВР.

Тъй като ги гласуваме ан блок, ще ви докладвам и вторите, те 

са с по-различен текст, тъй като субектите нямат средства.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-527  от  26.10.2016  г.  между  Партия 

Българска  демократична  лига  и  Топновини.  Субектът  няма  вече 

остатък в медийния пакет.
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Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-528  от  26.10.2016  г.  с  Евроком  и 

Инициативен  комитет  Валентин  Николов.  По  същия  начин 

отговорът ще бъде, че субектът няма средства в медийния пакет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване на така докладваните заявки с ПВР.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Цветозар Томов);  против – 1 (Росица Матева). 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви заявка с вх. № НР-20-

325  от  25.10.2016  г.  между  в.  „Марица“  –  Пловдив,  и  ЕНП  на 

стойност 2000 лв.

Заявка  с  вх.  № НР-20-330  от  25.10.2016  г.  от  Инициативен 

комитет Надка Готева и Информационна агенция Блиц на стойност 

1520 лв. 

Заявка  с  вх.  № НР-20-333  от  25.10.2016  г.  от  Движение  за 

радикална промяна – Българската пролет, и Институт за стратегия и 

анализи с Ай Ти Пи център БГ. Съответният сайт има подадени в 

срок тарифи към нас. Казвам го, защото за първи път се появява тази 

медия. Стойността на заявката е 3000 лв.

Заявка с  вх.  № НР-20-327 от 25.10.2016 г.  от  Елит медия – 

Канал 3 – Инициативен комитет Александър Димитров на стойност 

24 072 лв.

Заявка  с  вх.  №  НР-20-328  от  25.10.2016  г.  между  Единна 

народна партия и Би Ай Ти телевизия на стойност 1000 лв.

Заявка с вх. № НР-20-329 от 25.10.2016 г. от Единна народна 

партия и Информационна агенция Блиц ЕООД на стойност 1000 лв.
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Заявка с вх. № НР-20-333 от 25.10.2016 г.  от в. „24 часа“ и 

Партия Българска демократична общност на стойност 3 000 лв.

Заявка  с  вх.  №  НР-20-347  от  26.10.2016  г.   от   БНР  – 

Благоевград,  и  Партия  Движение  за  радикална  промяна  – 

Българската пролет, на стойност 600 лв.

Заявка с вх. № НР-20-323 от 25.10.2016 г.  от Партия ЕНП и 

София Глоуб медия  на стойност 1680 лв.

Заявка с вх. № НР-20-352 от 26.10.2016 г.  от Партия Движение 

за  радикална  промяна  –  Българската  пролет  и  Гласовете.ком  на 

стойност 1 000 лв.

Заявка с вх. № НР-20-356 от 26.10.2016 г.  от  БНР – Радио – 

Шумен,  и  Партия  Движение  за  радикална  промяна  –  Българската 

пролет на стойност 600 лв.

Заявка с вх. № НР-20-361 от 26.10.2016 г.  от Радио ВОКС и 

Партия Балканска демократична лига  на стойност 13 800 лв.

Това са заявките с НР. Извинете, изпуснала съм една с ПВР. 

Затова ви я докладвам сега. 

С  вх.  №  ПВР-20-510  от  25.10.2016  г.  между  Инициативен 

комитет  за  издигане  за  президент  Пламен  Орешарски  и 

вицепрезидент Данаил Папазов и БТВ  - БТВ екшън, БТВ синема, 

БТВ комеди, БТВ лейди, БТВ ринг на стойност 35 407,36 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

против – 3 (Камелия Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева). 

Предложението се приема.
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Колеги, продължаваме със следваща точка – точка девета – от 

дневния ред:

9. Промени в състав на РИК.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, вчера ви докладвах оставката 

на председателя на РИК – Хасково,  господин Пламен Лечев, която 

беше изпратена по е-mail, сега е в оригинал. Съответно в оригинал е 

представено  и  предложението на  ПП ГЕРБ,  а  то  е  на  мястото  на 

подалия си оставка председател на РИК да бъде назначен Георги 

Владимиров  Димитров,  който  е  член  на  РИК,  тоест,  да  бъде 

преназначен  за  председател  на  РИК,  а  на  мястото  на  Георги 

Владимиров Димитров да бъде назначен предложения от резервния 

състав, а именно  господин Венелин Карев Челебиев.

Прегледала  съм  документите,  има  декларация,  диплома  за 

висше образование.

Така че ви предлагам да освободим като председател на РИК – 

29  –ти  район  –  Хасково,   господин  Пламен  Стефанов  Лечев  и 

анулираме  издаденото  му  удостоверение,  да  преназначим  за 

председател на РИК  господин Георги Владимиров Димитров и да 

му се анулира издаденото му удостоверение като член, да назначим 

за член на РИК  господин Венелин Карев Челебиев и на назначените 

председател  и  член  на  РИК  да  се  издадат  съответните 

удостоверения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари, въпроси? Няма.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  
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Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – 1 (Мартин Райков). 

Решението се приема.

Решението има № 3862-ПВР/НР.

Колеги, преминаваме към точка десет от дневния ред:

10. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-22-4 от 

25.10.2016  г.  е  получен  сигнал  относно  предизборна  агитация  на 

чужд език от Марина Райкова.  Пише ни:  „Здравейте,  пиша ви по 

повод брошурата на Людмила Божилова, кандидат за кмет на район 

„Младост“ – София, от Реформаторски блок. В брошурата фигурира 

текст  на  английски  език,  а  именно…..“.  Доколкото  знам,  това  е 

противозаконно.  Изпращам  ви  снимки  на  двете  страни  на 

брошурата. На първата страница….отзад има на английски език….и 

снимка на „Младост“. 

Тъй като не знаем дали това представлява първа и втора или 

предна  и  задна  страна  на  брошурата,  а  и  компетентни  да  се 

произнесат  по  този  сигнал  са  Общинска  избирателна  комисия  – 

София, предлагам да се препрати на тях по компетентност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков  Росица  

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

– няма. 

Предложението се приема.
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Следващ  докладчик  е   госпожа  Мусорлиева.  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали съм качила и материала, и писмото 

от СЕМ, с което с вх. № НР-20-322 от 25.10.2016 г. ни уведомяват, 

че във връзка с проведен мониторинг върху дейността на доставчици 

на медийни услуги на информационно-разяснителната кампания за 

национален  референдум  2016  г.  са  ни  изпратили  един  брой 

електронен носител със  запис на платен агитационен материал на 

Единна народна партия за референдума, излъчен на 24.10.2016 г. – 

дали са точното им времетраене. 

Считат,  че  на  сайта  на  медията  до  настоящия момент  няма 

публикуван договор съгласно изискванията – писали са – на чл. 179, 

а то е чл. 180 от Изборния кодекс, но наистина е нарушен и според 

мен и чл. 179, защото никъде в материала – изгледала съм го, това 

представлява един клип за определено гласуване в референдума на 

Единна народна партия – но никъде в материала няма обозначение, 

че материалът е платен.

Подготвила съм ви решение, с което наистина съм изложила 

нарушенията на императивните разпоредби на чл. 179 и чл. 180 в 

програмата  на  Пловдивска  телевизия  „Тракия“  на  доставчика  на 

медийна услуга САТ – ТВ ООД, с което решение предлагам да се 

установи  нарушението  на  изискването  на  чл.  179  и  чл.  180  и  да 

управомощим председателя  на ЦИК да състави акт за  установено 

нарушение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Мусорлиева.

Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам такива.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков Росица Матева, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против  – 2  (Георги Баханов,  

Таня Цанева). 

Решението се приема.

Решението има № 3863-НР.

Изчерпахме тази точка от дневния ред.

Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред:

13.Доклади по писма.

По точка тринадесета има двама докладчици за днес. Първа е 

госпожа Солакова, втора е  госпожа Матева.

Заповядайте, госпожо Солакова, за доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, утре ще ви направя 

предложение  за  увеличаване  на  тиража  за  23.РИК  с  оглед  на 

писмото на комисията. Днес ще ви докладвам писма.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  №  ПВР-00-197 

от26.10.2016 г. Това е писмо на Печатница ДЕМАКС до областна 

администрация  на  София  –  град,  относно  издадена  заповед  от 

областния  управител  за  определяне  на  място  за  съхранение  на 

бюлетините  в  помещение  –  хале,  собственост  на  Печатница 

ДЕМАКС АД.

Само с две думи да кажа. ДЕМАКС се опитва да уточни, че са 

търговско дружество и не са в системата на изпълнителната власт, 

поради  което  считат,  че  областният  управител  няма  право  да 

определя тяхна собственост  и тяхно помещение за  съхранение на 

бюлетините. Предполагам, че става въпрос за недоразумение, но ви 

го докладвам,  защото наистина в нашата обобщена справка и ние 
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така сме я представили на Печатницата на БНБ, тези помещения са 

определени за място на доставка на бюлетините.

Може би утре ще върнем този въпрос обратно в зала.

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  графика  за  доставка  на 

бюлетините  –  приемането  и  предаването  на  територията  на 

Печатницата  с  начална  дата  28.10.2016  г.  –  предлагам  ви  да 

изпратим с писмо приложен нашия списък по райони с определен 

брой на бюлетините като тираж. До районните избирателни комисии 

ние  да  изпратим  тази  информация,  а  същата,  приложена  с  наше 

писмо до главния секретар на Министерския съвет, като, разбира се, 

по е-mail бъде изпратено това писмо с приложението и до  госпожа 

Веска Янева с молба те да предоставят информацията за тиража на 

бюлетините на областните управители.

Ние  на  РИК,  администрацията  на  Министерския  съвет  -  на 

областните управители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване на предложението.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Мартин  Райков,  Росица  

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

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо от  администрацията  на  Министерския  съвет  до областните 

управители с копие до нас относно осигуряване на други изборни 

книжа и материали в съответствие с решенията на ЦИК във връзка с 

подготовката  на  изборите.  То  е  към  тяхното  предишно  писмо,  с 
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което  дадоха  указания  във  връзка  с  осигуряването  на  книжа  с 

посочване на отговорните институции и звена.

Докладвам  ви  докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-89  от 

26.10.2016 г. на директора на Дирекция „Администрация“ във връзка 

със сключени граждански договори за подпомагане на Централната 

избирателна комисия от сътрудници в различен период от време. В 

докладната  са  посочени  номерата  на  договорите  и  датата  на 

сключване на договора, както и периода, в който те ни подпомагат 

до момента.

В гражданските договори е предвидено въз основа на приети 

от  Централната  избирателна  комисия отчети за  извършена  работа 

възможност  за  изплащане  авансово,  съразмерно  на  съответния 

период от време възнаграждение.

По  тази  причина  директорът  на  Дирекцията  ни  предоставя 

отчетите, изготвени от Елена Стефанова, Виолета Богоева, Димитър 

Стойнов,  Пенка  Добрева,  Йоана  Йорданова,  Снежанка  Велкова  и 

Атанас Василев. 

Отчетите са приложени към докладната записка.

Колеги,  предлагам  да  одобрим  отчетите  така,  както  са 

представени,  и  да  възложим  изплащане  на  възнаграждението 

авансово за частта от време съобразно представените отчети.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против – няма. 
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Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  изпълнение  на 

наше протоколно решение администрацията  е  изискала оферти за 

доставка  на  канцеларски  и  офис  материали  –  тонер,  касети  и 

почистващи  материали,  така,  както  беше  представено  на  нашето 

внимание като необходимост, и с предложение средствата да бъдат 

от план-сметката.

В тази връзка ви докладвах, че се получават офертите, които в 

крайна сметка, обобщени, ще бъдат представени на вниманието на 

Централната избирателна комисия. Изготвената докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-90 от 26.10.2016 г. на  госпожа Манолова съдържа 

тази информация от шест търговски дружества, от шест фирми са 

постъпили  оферти  за  канцеларски  материали  отделно  –  тонер-

касети, за почистващи средства. Посочени са цените така, както са 

по офертите. А след преглед на постъпилите ценови предложения и 

тяхното  сравняване,  са  установили  най-изгодна  ценова  оферта  на 

фирма „Интелитиим“ ООД за  канцеларски  материали  –  за  тонер-

касети и за почистващи средства.

Поради  това  те  предлагат  на  фирмата  да  бъде  възложена 

доставката на предложените в офертата артикули. Налични са такива 

средства, да бъдат отчетени по план-сметката.

Предлагам да одобрим направеното предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  

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

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  последно,  за  сведение  ви 

докладвам, че от Софийска районна прокуратура с вх. № ПВР-09-2 

от  26.10.2016 г.  сме  получили заповед  за  определяне  на  дежурни 

прокурори  и  служители  от  Софийска  районна  прокуратура  за 

периода 05 – 06.11.2016 г. Копие от тази заповед ще бъде класирано 

в  папката  с  информация  за  дежурни  служители  от  отговорни 

институции във връзка с произвеждането на изборите и, разбира се, 

ще бъде предоставено в кабинета на председателя на ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  ще  ви  помоля  в 

папката  с  моите инициали съм подготвила едно писмо до всички 

областни  управители,  до  всички  кметове  на  общини,  с  което  ги 

уведомяваме,  че  чрез  „Български  пощи“  ще  им  бъдат  доставени 

материали  от  нашата  информационно-разяснителната  и 

разяснителна  кампания,  а  именно  плакатите  и  брошурите,  които 

следва да бъдат разположени на общодостъпни места в приемни и 

т.н. и общинските администрации да организират разлепването на 

информационния  плакат  пред  всички  секционни  избирателни 

комисии. 

Ще  ви  моля  да  го  гласуваме  да  бъде  изпратено  по 

електронната поща.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, петминутна оперативна почивка.

(след почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  приключи 

оперативната  почивка.  В  залата  сме  15  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Стигнахме до последен доклад за днес.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги, 

предлагам  ви  да  прекратим  гражданския  договор  на  Виолета 

Богоева,  сътрудник  към  временната  работна  група  по  медийни 

пакети съгласно нейна молба,  с  която тя моли договорът да бъде 

прекратен, считано от 26.10.2016 г.

Мисля, че можем да го прекратим на основание т. 10.2, където 

е  упоменато,  че  това  може  да  стане  по  взаимно  съгласие  между 

страните, изразено в писмена форма.

Така че, ако комисията приеме, да прекратим договора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева, 

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

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

Предложението се приема.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  утре,  четвъртък, 

27.10.2016 г. в 14,30 ч., защото в 14,00 ч. има брифинг.

(Закрито в 21,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

 Божидарка Бойчева.
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