
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 429

На 29 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

І. Избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум.

– Съобщение относно транспортирането на бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова

1. Проект на решение относно Методически указания за РИК 

– ІІ част.

Докладва: Александър Андреев

2. Отговор на въпроси на „Информационно обслужване“ АД 

относно район „Младост“.

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклади  относно  организация  и  произвеждане 

едновременно  на  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката, национален референдум и частични местни избори.

– изменение и допълнение на Решение № 3781-ПВР/НР от 

14 октомври  2016  г.  относно  определяне  броя  и  назначаване  на 

секционните избирателни комисии на район „Младост“,  Столична 

община, в РИК в Двадесет и трети район – София.

Докладва: Иванка Грозева



3а. Регистрация на наблюдатели.

3а.1. регистрация на сдружение „Зона за трансатлантически 

просперитет  –  наблюдателна  мисия“  за  участие  с  наблюдатели  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Бойчо Арнаудов

3а.2. регистрация  на  сдружение  „Бъдеще  за  Северозападна 

България  –  БЗСЗБ“  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Мартин Райков

3а.3. регистрация на сдружение „Земеделски младежки съюз“ 

за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Мартин Райков

4. Регистрации на анкетьори.

– регистрация  на  анкетьор  на  „Сова  5”  АД  –  агенция, 

регистрирана  да  извършва  социологическо  проучване  в  изборния 

ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г. с 

Решение на ЦИК № 3866-ПВР/НР от 27 октомври 2016 г.

Докладва: Цветозар Томов

4а.  Приемане  на  решение  относно  попълване  и  промени в 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

Докладва: Иванка Грозева

5. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева, Катя Иванова,  

Бойчо Арнаудов

5а. Проект на решение за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Румен Цачев

5б. Предложение  за  преразглеждане  на  Решение  3827-

ПВР/НР от 21.10.2016 г. – отложено.

Докладва: Румен Цачев
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5в.  Проект  на  решение  за  изменение  на  решението  за 

определяне на секциите за машинно гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

II. Местни избори.

6. Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор.

Докладва: Владимир Пенев

III. Други.

7. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва:  Метин  Сюлейман,  Мартин 

Райков, Ивайло Ивков

8. Искания за отваряне на запечатани помещения – отложено.

Докладва: Метин Сюлейман

9. Искания за изплащане на възнаграждения.

Докладва: Иванка Грозева

10. Доклади  по  писма  до  районни  управления  на  МВР  и 

прокуратури – отложено.

11. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч  Солакова,  Росица 

Матева

12. Разни.

Докладват:  Севинч  Солакова,  Росица 

Матева 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Георги Баханов, Румяна Стоева-Сидерова.
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Заседанието  бе  открито  в  11,05  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

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

кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред:

В І. Избори за президент и вицепрезидент на републиката и 

национален референдум:

1. Проект на решение относно Методически указания за РИК 

– ІІ част, докладчик Александър Андреев.

2. Отговор на въпроси на „Информационно обслужване“ АД 

относно район „Младост“, докладчик – господин Емануил Христов.

3. Доклади  относно  организация  и  произвеждане 

едновременно  на  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката,  национален  референдум  и  частични  местни  избори, 

докладчици – госпожа Грозева и госпожа Бойкинова.

4. Регистрации  на  анкетьори,  докладчик  към  настоящия 

момент – господин Цветозар Томов.

5. Доклади по медийни пакети, докладчици – госпожа Таня 

Цанева и госпожа Катя Иванова.

Във II. Местни избори:

6. Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор, докладчик – господин Владимир Пенев.

III. Други:

7. Доклади по дела, жалби и сигнали, докладчик – господин 

Метин Сюлейман.

8. Искания за отваряне на запечатани помещения, докладчик 

– господин Метин Сюлейман.

4



9. Искания  за  изплащане  на  възнаграждения,  докладчик  – 

госпожа Иванка Грозева.

От там нататък точки 10, 11 и 12 – прехвърлени от вчера.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения дневен ред?

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Уважаема госпожо председател, моля 

да  бъда  включен  в  т.  „Доклади  по  медийни  пакети“  и  в 

т. „Регистрация на наблюдатели“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нова  точка  ще 

направим, колеги, и това ще бъде нова точка 3а – „Регистрация на 

наблюдатели“.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ:  В  т.  „Регистрация  на  наблюдатели“  и 

сигнал за нарушение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  т. „Сигнали“ 

Ви включвам, господин Райков.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Само  кратка  информация  относно 

предаването, транспортирането на бюлетините.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

информация като съобщение,  колеги,  преди да минем към т.  1 от 

дневния ред. Записвам си, госпожо Солакова.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Проект  на  решение  за  отваряне  на 

6 ноември 2016 г. на помещенията, в които се съхраняват книжа от 

предходни избори.

Вчера  докладвах  предложение  за  преразглеждане  на  наше 

Решение № 3827, също в някоя друга точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само за секунда, 

господин Цачев – първият Ви проект ще бъде в т. 5а – Проект на 

решение  относно  отваряне  на  запечатани  помещения.  Другото 
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предложение – за преразглеждане на наше Решение № 3827, в т. 5б. 

Записах.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Проект  за  решение  за  изменение  и 

допълнение за определяне на секции за машинно гласуване, някъде 

около 14,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

т. 5в – Проект за решение за изменение на решение за определяне на 

секциите за машинно гласуване.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Получили сме известие  от  изпълнителя 

„Сила  норма“  за  машинно гласуване,  в  което  ни  уведомява,  че  е 

изпълнил нашите указания относно екрани, прозорци и така нататък 

–  на  онова  нещо,  което  го  правихме  преди  2-3  дена.  Въпросната 

фирма  има  готовност  да  представи  нагледно  с  машина  на  екран 

всичките тези поправки. 

Предлагам,  ако ЦИК прецени, да определи час,  в  който да 

дойде техникът и да Ви изложи всичко онова, което са направили. 

Когато  прецени  ЦИК,  тогава.  Хората  имат  готовност,  очакват 

нашето  решение.  Ако  преценим,  когато  преценим,  в  какъвто  час 

преценим,  да  дойде  и  да  покаже  въпросното  устройство  –  за 

екраните става въпрос. Това е само предварително и само за ЦИК. 

Одитите и така нататък – ще имаме допълнителни официални срещи 

и така нататък. Тук случаят е само принципът на нагледност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, по този въпрос – кога, днес, утре?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  днес  към  някакъв  си  час, 

примерно 13,00 ч., около един, или 12,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В 13,30 ч.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Добре,  в  13,30  ч.  –  това  ми  е 

предложението,  да  дойдат  и  да  ни  демонстрират  на  екран  какво 

точно са изпълнили от нашите указания предварително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

6



Господин  Томов,  и  Вие  имате  да  направите  подобни 

съобщения преди приемането на дневния ред.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  предложението  на 

„Информационно  обслужване“  за  втори  тест  на  експеримента  с 

машинното  преброяване  е  то  да  бъде  в  понеделник  в  16,00  ч. 

Поставям въпроса на обсъждане и искам също така да поканя всички 

колеги,  които биха желали да дойдат на теста с „Информационно 

обслужване“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

чувствайте  се  уведомени  –  в  понеделник,  в  16,00  ч.  е  тестът  за 

машинно преброяване.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Другият  път,  ако  комисията  не 

възразява, ще поканя и колегите от 24-РИК, ако някой иска да дойде.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам 

други.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Приема се дневният ред.

Колеги,  преди  да  преминем  към  т.  1  от  дневния  ред,  бих 

искала да Ви информирам, че отсъстват от цялото заседание госпожа 

Сидерова, господин Баханов. Госпожа Грозева и  госпожа Ганчева в 

момента  провеждат  консултации.  Госпожа  Нейкова,  госпожа 

Бойкинова и господин Христов ще закъснеят.

Давам думата на госпожа Солакова за бюлетини и след това 

ще преминем към нова т. 3а – „Регистрация на наблюдатели“.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, днес в  Печатницата на БНБ 

се  предават  бюлетините  за  район  Кърджали,  Хасково,  Смолян, 

Плевен, Ловеч, Благоевград, Перник и Кюстендил.

Към 11,00 ч. получих последната информация, че се товари 

транспортното средство за  Перник и  Кюстендил.  С един курс ще 

бъдат закарани. Всичко е наред и няма никакви проблеми при това 

предаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  преминаваме  към  нова  т.  3а  –  Регистрация  на 

наблюдатели.

Първи докладчик е господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми  колеги!  В  директория  с  моите  инициали  в  днешно 

заседание съм качил проект за решение. Ще Ви го зачета накратко.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  7  от  26.10.2016  г.  от 

сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна 

мисия“,  представлявано  от  Константина  Стефанова  Кипрова  – 

председател, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум  на  6 

ноември 2016 г.

Представили са всички необходими документи.

Централната  избирателна  комисия  приема,  че  е  спазено 

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

13.09.2016  г.  на  ЦИК,  което  се  установява  от  удостоверението  за 

актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване 

на  сдружението  в  Централния  регистър  на  юридическите  лица  с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 26.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща 

писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  за  извършена 

предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението 

и на лицата от управителните органи на сдружението.
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От извършената проверка на лицата от списъка се установи, 

че 8 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на 

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

от 13.09.2016 г. 

Също  така  от  извършената  проверка  на  лицата  в 

управителните  органи  на  сдружението  се  установи,  че  са  налице 

изискванията  на  т.  21  от  Раздел  ІІІ  на  същото  Решение.  И  на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл.  

115 от Изборния кодекс и същото Решение от 13.09.2016 г. на ЦИК, 

Централната избирателна комисия реши:

„Регистрира  сдружение  „Зона  за  трансатлантически 

просперитет  –  наблюдателна  мисия“  за  участие  с  наблюдатели  в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г. като българска неправителствена организация. 

Регистрира  сдружение  „зона  за  трансатлантически 

просперитет  –  наблюдателна  мисия“,  за  участие  с  наблюдатели  в 

националния  референдум  на  6  ноември  2016  г.  като  българска 

неправителствена организация.

Регистрира  като  наблюдатели  осем  упълномощени 

представители  на  сдружението,  както  следва“  –   има  списък  с 

имената  и  ЕГН-тата  на  лицата,  които  ще  бъдат  регистрирани. 

Регистрираните наблюдатели ще се впишат в публичния регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Арнаудов, ще Ви помоля за протокола да прочетете 

част  от  предмета  на  дейност  на  тази  организация,  за  да  може 

едновременно и Централната избирателна комисия да се запознае и 

убеди,  че  са  изпълнени  изискванията  на  закона  и  да  остане  и  в 

протокола.
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Това  е  българска  неправителствена 

организация  –  сдружение,  регистрирано  в  обществена  полза  и  с 

предмет на дейност в областта на защитата на политическите права 

на  гражданите,  която  ще  участва  с  наблюдатели  в  изборите  и  в 

националния референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  от 

удостоверението за актуално състояние.

БОЙЧО АРНАУДОВ: От заявлението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  да  видим 

предмета на дейност по удостоверение за актуално състояние.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  От  удостоверението  –  с  цели:  „да 

работи  и  помага  за  изграждане  на  гражданско  общество, 

демократизация  и  прозрачност  в  дейността  на  централните  и 

местните  органи  на  управление.  Да  участва  в  контрола  за 

провеждане  на  демократични,  честни  и  прозрачни  избори  и 

референдуми“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Арнаудов  –  достатъчно  беше,  за  да  бъде  убедена 

Централната избирателна комисия.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Кога  е  регистрирана,  коя е  датата  на 

регистрация на организацията?

БОЙЧО АРНАУДОВ: Удостоверението е от 27.09.2016 г. А 

фирменото дело е от 2016 г. Решението за вписване е от 26.08.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3887-ПВР/НР.

Следващ докладчик по тази точка е господин Райков.
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Заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка е проект относно 

регистрация  на  сдружение  „Бъдеще  за  Северозападна  България  – 

БЗСЗБ“  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум  на  6 

ноември 2016 г.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  9  от  27.10.2016  г.  от 

сдружение  „Бъдеще  за  Северозападна  България  -  БЗСЗБ“, 

представлявано  от  Иванка  Дончева  Делева  –  председател,  чрез 

упълномощения представител Любомир Иванов Тодоров.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

състояние на сдружението от 13.10.2016 г.  – чета Ви предмета на 

дейност, за да не губим време.

Цели:  „Да  допринася  за  регионално  развитие  на 

Северозападна България и за изравняване на различията в региона, 

както и в икономическото развитие да третира проблеми на околната 

среда  чрез  осъществяване  на  граждански  инициативи  и 

сътрудничество с държавни институции – местни и регионални, в 

защита на политическите права на гражданите.

Удостоверението  е  от  13.10.2016  г.  по  ф.д.  № 8/2014  г., 

издадено от Окръжен съд – Монтана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Извинете,  за да 

не губим време – това е в целите от предмета на дейност?

МАРТИН РАЙКОВ: Да.

Има пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляващ 

сдружението, в полза на деветстотин и едно лица – представители на 

сдружение „Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“, списък с 

имената и единните граждански номера на изрично упълномощените 

от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум на 6 ноември 2016 г.
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Централната  избирателна  комисия  приема,  че  е  спазено 

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

13.09.2016 г. 

В  ЦИК  е  пристигнало  по  електронната  поща  писмо  от 

„Информационно обслужване“ АД, регистрирано с вх. № ПВР- 00-

199  от  27.10.2016  г.  за  извършена  предварителна  проверка  на 

наблюдателите, заявени от сдружението  и е извършена проверка на 

лицата  от  списъка  и  установи,  че  885  лица  към  датата  на 

регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 

20  от  Раздел  ІІІ  на  Решение  № 3483-ПВР/НР от  13.09.2016  г.  на 

ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи 

на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от 

същото Решение и реши:

„Регистрира сдружение „Бъдеще за Северозападна България 

–  БЗСЗБ“,  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  на  6  ноември  2016 г.  като 

наблюдатели  осемстотин  и  осемдесет  и  пет  упълномощени 

представители.“

Решението  подлежи  на  обжалване  в  тридневен  срок  от 

обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? 

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Искам да попитам докладчика дали е 

проверявано  това  представляващата  сдружението  дали  е  в 

управителните  органи  на  ВМРО  конкретно  или  на  някоя  друга 

партия?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Защото  има  в 

диспозитива такъв текст – „От извършената проверка на лицата в 

управителните  органи  се  установи,  че  са  налице  изискванията  на 

т. 21“.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да кажа защо задавам въпроса.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов 

иска да се потвърди дали това е извършено.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да кажа защо задавам въпроса – 

Иванка Делева е водач на ВМРО на парламентарните избори през 

2014 г. Просто това не е пречка, но ме кара да задам този въпрос.

МАРТИН РАЙКОВ: Няма несъответствие с „Информационно 

обслужване“.

При възложената задача на Димитър Стойнов, който отговаря 

за регистрите, е сложил резолюцията: „Членовете на Управителния 

съвет на сдружението са проверени и няма несъответствия“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Това беше отговорът, който се търсеше.

Колеги, други коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

(Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 3888-ПВР/НР.

Имате още?

МАРТИН РАЙКОВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 

господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  пак  в  моя  папка,  проект  за 

решение за регистрация на сдружение „Земеделски младежки съюз“ 

за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  10  от  27.10.2016  г.  от 

сдружение  „Земеделски  младежки съюз“,  представлявано  от  Нели 

Генова Делгянска – председател, чрез упълномощения представител 

Росица  Йорданова  Пенкова,  за  регистрация  с  наблюдатели  в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
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Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

състояние на сдружението от 27.09.2016 г. по ф.д. № 3535/2002 г., 

издадено  от  Пловдивски  окръжен  съд;  удостоверение  № 003  от 

04.04.2013  г.,  издадено  от  Министерството  на  правосъдието,  за 

вписване  в  Централния  регистър  на  юридическите  лица  с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 

пълномощно  представляващ  сдружението  в  полза  на  две  лица  – 

представители на сдружение „Земеделски младежки съюз“, списък с 

имената и единните граждански номера на изрично упълномощените 

от сдружението лица като наблюдатели за страната. 

Централната  избирателна  комисия  приема,  че  е  спазено 

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

13.09.2016 г. на Централната избирателна комисия.

На 27.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща 

писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  за  извършена 

предварителна  проверка  на  наблюдателите,  заявени  от  сдружение 

„Земеделски младежки съюз“, и на лицата в управителните органи 

на сдружението. От извършената проверка на лицата от списъка се 

установи, че към датата на регистрацията отговарят на изискванията 

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

ПВР/НР.

„Регистрира  сдружение  „Земеделски  младежки  съюз“  за 

участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 6 ноември 2016 г. 

Регистрира  като  наблюдатели  двама  упълномощени 

представители  на  сдружение  „Земеделски  младежки  съюз“  както 

следва:…

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.“

В удостоверението на Пловдивския окръжен съд № 3535 от 

2002 г. по ф.д., предметът на дейност е „способстване изграждането 

на  организационното,  културното  и  образователното  развитие  на 
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младите  хора  като  личности  и   добри  граждани  на  Република 

България при спазване на Конституцията и законите на страната“.

Цели  и  средства  –  да  ги  чета  ли,  в  смисъл,  малко  по-

странно е?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли предмет 

на дейност?

МАРТИН  РАЙКОВ:  Предметът  на  дейност  е  това: 

Способстване  изграждането  на  организационното,  културното  и 

образователното развитие на младите хора като личности и добри 

граждани на  Република България при спазване на  Конституцията и 

законите на страната“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест, това не е 

цел, а е предмет на дейност.

МАРТИН РАЙКОВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

МАРТИН РАЙКОВ:  Цели:  „Подпомагане  на  младежите  за 

решаване на проблемите и защита правата им в градските и селските 

региони  без  разлика  от  произход,  раса,  религия,  както  и 

способстване  за  изграждане  на  организационното,  културното  и 

образователното развитие на младите хора като личности и добри 

граждани на  Република България при спазване на  Конституцията и 

законите на страната“. Средства за постигане на целите са: „участие 

и съдействие в осъществяването на инициативи, проекти и програми 

с младежка насоченост, иницииране, предоставяне, насърчаване на 

примери  на  активно  включване  на  граждани  и  граждански 

организации в социалния живот в провеждане на курсове, семинари 

и конференции и други мероприятия за обучение, популяризиране 

на положителни практики, свързани с развитието на младежите като 

личности.  Събиране  и  разпространение  на  информация  за 

предстоящи дейности, които не са забранени от закона и които биха 

могли да  бъдат  определени като свързани с  основния предмет на 

дейност  на  сдружението  да  подпомагат  постигането  на  неговите 

цели в установяване на сътрудничеството с държавни институции, 
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неправителствени  организации,  физически  лица  с  цел  тяхното 

ангажиране и приобщаване към целите и дейността на сдружението. 

Участие в подготовката на проекти и програми, които са в подкрепа 

на  онези  асоциации  и  групи,  които  работят  за  мобилността  на 

младите хора чрез разработване на проекти за обмен на младежки 

програми и проекти за професионално усъвършенстване“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

дотук, достатъчно е.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Колеги, това е Решение № 3889-ПВР/НР.

Мисля, че с това вече изчерпахме тази точка от дневния ред.

Продължаваме  със  следваща  т.  4  –  Регистрация  на 

анкетьори.

Господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Колеги,  проектът  за  решение  е  качен  във  вчерашната 

вътрешна мрежа в папка с моите инициали.

Постъпило е заявление от „Сова 5” АД, входирано с № ПВР-

17-7 от  28.10.2016 г.,  подписано от представляващия дружеството 

Васил Тончев, за допълнителна регистрация на един анкетьор. 

Агенцията е регистрирана с наше Решение № 3866-ПВР/НР 

от 27.10.2016 г. Предварителната проверка на тази дама е направена 

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

ал. 1 – 3 от ИК и Решение № 3703 на ЦИК от 01.10.2016 г. предлагам 

на  комисията  да  реши  да  регистрира  този  допълнителен  човек. 

Всички проверки са направени. Това е, което имам да докладвам.

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

Заповядайте – първи беше господин Пенев, след това беше 

господин Сюлейман.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колега Томов, предполагам, че всички 

изискуеми  документи  са  приложени  –  имам  предвид  списъците, 

които трябва да са с посочване на секциите.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, включително диск с едно име.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Да  ги  опишем  все  пак  в  мотивната 

част, че са представени.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Тогава  да  прочета  мотивната  част, 

защото не я прочетох.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  чета  мотивната  част,  но  не  е 

посочен…

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Кажете какво да добавя в нея.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Всички списъци, които са представени, 

просто да се опишат като представени към заявлението.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колега Томов, според мен става дума 

за  техническа  грешка  явно  в  проекта,  тъй  като  с  това  Решение 

№ 3803 е регистрирана Алфа рисърч“. Това да го видим и да видим с 

кое  решение  е  регистрирана  „Сова  Харис“,  за  да  може  да  бъде 

отразено. Това е в относно, в началото на проекта за решение.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Решение № 3803.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз го намерих – Решението е № 3866.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Той долу го е посочил, но горе не. В 

„относно е останало стар номер“.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, видях.

Решението е № 3866. Писано е долу в мотивната част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други коментари? Не виждам.
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Колеги,  режим  на  гласуване  на  така  предложения  проект 

ведно с корекциите и допълненията, направени в зала.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3890-ПВР/НР.

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Заповядайте,  господин  Пенев,  по  т.  6  –  Предложение  до 

президента за насрочване на частичен избор.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпило  е  в  ЦИК,  вх. 

№ МИ-15-1112 от 28.10.2016 г. преписка от ОИК-Севлиево. Цялата 

преписка помолих вчера в деловодството, за да може всички колеги 

да  се  запознаете  с  нея.  Тя е  във вчерашното заседание  в папка с 

моите инициали.

Колегите  от  общинската  избирателна  комисия  са  взели 

решение № 236-МИ от 25.10.2016 г.,  с което да уведомят ЦИК да 

направи предложение до президента за насрочване на нов избор за 

кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово. 

Основанието  за  насрочване  на  избор  в  това  кметство  е 

предсрочното  прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  на 

кметството с решение от 27.11.2015 г. с № 208-МИ на общинската 

избирателна комисия в Севлиево. Това решение е било обжалвано от 

кмета,  на  който  са  прекратили  предсрочно  правомощията  пред 

Административния съд в Габрово. Постановено е Решение № 52 от 

25.05.2015 г. по АД № 258 по описа за 2015 г. на Административния 

съд  –  Габрово,  с  което  решението  на  общинската  избирателна 

комисия  е  потвърдено.  След  това  след  касационно  обжалване  е 

постановено и решение № 10919 от 19.10.2016 г. на IV-то отдeление 

на ВАС по АД № 7979 от 2016 г., с което се оставя в сила решението 

на Административния съд – Габрово. 
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Прекратяването на пълномощията на този кмет на кметство 

заради  наличие  на  осъдителна  присъда,  която  е  била  с  отложено 

изпълнение на наказанието.

Докладвам  ви  го  така  подробно,  защото  общинската 

избирателна комисия е взела решение за насрочване на нов избор, 

вместо на частичен, като е посочила като правно основание чл. 465, 

т. 5 от Изборния кодекс, докато в случая е приложим чл. 463, ал. 1 от 

Изборния  кодекс  и  бих  искал  да  обсъдим  необходимо  ли  е  това 

решение  по  някакъв  начин  да  бъде  изменяно,  да  се  прави  ново 

предложение  въз  основа  на  ново  решение  или  Централната 

избирателна  комисия  независимо  от  това  решение,  съобразявайки 

основанията  на  закона  за  произвеждане  на  частичен  избор,  да 

направи  предложението  съобразно  основанията  на  закона, 

независимо  от  постъпилото  в  Централната  избирателна  комисия 

решение.  Струва ми се,  че  този въпрос е  добре да обсъдим днес, 

защото ако решим, че не е необходимо друго решение на ОИК, да 

изпратим писмо до  ГД „ГРАО“,  откъдето  да  получим официална 

информация за броя на населението с оглед изискванията на закона 

и възможностите за насрочване на частичния избор, тъй като все пак 

сме свързани и със срок, в който трябва да направим предложението 

на президента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги?

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  мисля,  че  независимо  как  е 

изписала  своето  решение  комисията,  Централната  избирателна 

комисия съобразява основанията за прекратяване пълномощията на 

кмета. Ясно е, че в конкретния случай става дума за произвеждане 

на  частичен  избор  за  избор  на  кмет,  предвид  което  поддържам 

предложението да поискаме справка от  ГД „ГРАО“ и в зависимост 

от  отговора,  който  ще  получим,  да  направим  предложение  до 

президента за насрочване на частичен избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Други колеги? Не виждам.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  В такъв случай, госпожо председател, 

моля  да  се  подложи  на  гласуване  изпращането  на  писмо  до  ГД 

„ГРАО“ за получаване на тази справка за броя на населението към 

датата на прекратяване на пълномощията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

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

Приема се.

Колеги,  тъй  като  сега  имаме  работни  срещи,  прекъсвам 

заседанието.

(След прекъсването.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  16  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, по взаимно съгласие продължаваме с т. 3 – Доклади 

относно организация и произвеждане едновременно на избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  национален 

референдум и частични местни избори.

Давам думата на госпожа Грозева и госпожа Бойкинова, не 

зная кой ще представи т. 3 от дневния ред.

Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, проектът е с № 3874. 

Моля да се запознаете с него и съответно да коментираме дали сме 

обхванали абсолютно всичко, което трябва по повод назначаването, 

допълването по-точно на секционните избирателни комисии в район 

„Младост“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

запознаваме се.

Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Едно  може  би  малко  педантично 

съображение – не е ли добре да се изпише накрая на  първия абзац и 

125  секционни избирателни комисии, за да не се заблуди някой и да 

го възприеме като 125-СИК? Ако сте съгласни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

запознаваме  се  в  момента  в  детайл  с  решението  и  другите 

приложени документи. (Време за запознаване.)

Колеги,  извършваме  и  допълнителни  справки,  но  ми  се 

струва,  че  не  е  редно  да  минаваме на  друга точка преди да  сме 

изяснили  тази.  Затова  нека  да  имаме  търпение.  (Време  за 

запознаване.)

Колеги,  ще отложим за  малко решението,  за  да  погледнем 

финално и методиката.

Нека  да  погледнем  и  писмата,  защото  са  свързани  с 

решението. Сега да погледнем писмото до ОИК, след това писмото и 

до политическите сили. (Време за запознаване.)

Допълнихме правните основания, колеги – както чл. 57, ал. 1, 

т. 1 и т. 48 от ИК, § 5 от ПЗР на ЗИД-а и, разбира се, § 2 от ПЗР на 

Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 

местното  самоуправление.  Това  са  основанията.  Имаме  ли  други 

промени? (Уточнения.)

Колеги, видяхме този проект на решение. Чакаме методиката 

към него.

Нека да погледнем във вчерашната папка, в папка на госпожа 

Грозева,  писмо до общинските избирателни комисии, до Столична 

община Шумен и Девин.

Добавяме в последен абзац „незабавно“. 

Колеги,  подлагам на  гласуване  това  писмо до  ОИК,  които 

преди малко изброих. Плюс „незабавно“, казах го, господин Ивков – 

благодаря, че подсещате.
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Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

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

Солакова, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги, нека сега да погледнем и второто писмо – намира се 

в  днешна  папка,  подпапка  на  госпожа  Грозева.  (Време  за 

запознаване.)

Колеги,  гледаме  второто  писмо  в  момента,  първото  го 

приключихме с единодушно гласуване „за“. (Време за запознаване.)

Колеги,  мисля,  че  и  това  разгледахме.  Тъй  като  все  още 

методиката  не  е  публикувана.  Ще  се  върнем  към  момента  на 

публикация,  господин Христов  ще ни  индикира  затова,  когато  се 

върне.

За да не губим в момента време, колеги, аз бих искала да Ви 

предложа  да  продължим  с  други  точки  от  дневния  ред  и  ще  се 

върнем.

Колеги, да направим т. 5 – Доклади по медийни пакети.

Госпожа Цанева е извън залата, но тук са госпожа Иванова и 

господин Арнаудов.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви договор, 

вх.  №  НР-20-433  от  28.102.016  г.  между  инициативен  комитет 

„Граждани срещу манипулациите на политиците“ представляван от 

Светослав  Щерев  Николов  и  „Евроком  –  национална  кабелна 

телевизия“. Същият е качен в папка „Медийни пакети“ от днешна 

дата и е на стойност 18768 лв. В тази цена влиза излъчване на 30-

секунден предизборен спот в програмата на телевизия „Евроком“ в 

различни  часови  пояси,  както  и  изработка  на  предизборен  спот. 

Излъчването на 30-секундните клипове е 62 броя.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Гласуваме.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

– 1 (Камелия Нейкова).

Приема се.

Продължете, госпожо Иванова.

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

30-434 от 28.10.2016 г. между коалиция „Обединени земеделци“ и 

РДП-БСДП и отново „Евроком – национална кабелна телевизия“ на 

стойност 15531,48 лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев,  Севинч Солакова),  против – 2  (Камелия 

Нейкова, Цветозар Томов).

Приема се.

Колеги,  корекция  –  в  това  гласуване  не  участва  колегата 

Грозева.

Колеги,  почивка  докато  уточнят  колегите,  каквото имат  да 

уточнят.

Давам 10-минутна почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

15 членове на ЦИК в залата, имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.
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Колеги, редно е вече да изчерпим като съдържание за днес 

т. 3  –  Доклади  относно  организация  и  произвеждане 

едновременно  на  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката,  национален  референдум  и  частични  местни 

избори, така че се връщаме към нея. Разгледахме проекта за писмо и 

проекта за решение. 

Остана  да  се  разгледа   методиката.  Моля,  в  папката  на 

госпожа  Грозева  –  доколкото  виждаме,  това  е  разпределение  на 

членове  и  ръководни  места.  Файл  в  word.  Колеги,  моля  да  се 

запознаете с него и ако да отправите въпроси, ако имате, към този 

файл към господин Христов. (Време за запознаване.)

Колеги,  в  момента  се  извършват  последни  справки  по 

преписката.

Колеги, коментари? (Уточнения.)

Колеги, в момента сме на Приложението „Разпределение“. 

Имаме ли коментари по него? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

– няма.

Приема се.

Колеги,  връщаме  се  към  проекта  на  решение  №  3874.  В 

относно „изменение и допълнение“, поправката – допълнението на 

правните основания. 

В диспозитива изречение 2, наименованието „Методика“ ще 

се измени съобразно наименованието на вече приетия документ.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  ще  стане:  „Приема  квотното 

разпределение  на  числения  състав  на  секционните  избирателни 

комисии  по  парламентарно  представени  партии  и  коалиции, 

съгласно приложение към решението“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Часът  – 

„12,30 ч.“

Друго, колеги? (Уточнения.)

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Във връзка с мотивната част на 

решението и с оглед обстоятелството, че § 5 в своето изменение на 

закона  урежда  хипотезата,  при  която  имаме  едновременно 

провеждане както на президентски избори, така и на местни избори, 

следва обаче да допълним и основанието за провеждането. Тоест, да 

бъде  посочено,  че  в  момента  се  провежда,  защото  ние  това 

изменение го правим не само на основание § 5,  а  на § 5 с оглед 

насрочените вече избори за 6 ноември 2016 г. в район „Младост“ на 

Столична община, тъй като в останалите два случая, знаем, че там 

секционните избирателни комисии са по девет, а тук вече това ни е 

основанието  за  изменението,  с  оглед  на  което  предлагам  да  го 

допълним като основание в мотивната част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Виждам, че докладчикът не възразява. (Уточнения.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Допълваме чл. 463, ал. 5 от ИК и указа 

на президента.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  в  „относно“  –  „изменение  и 

допълнение“.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Да,  това  го  казах,  само  че  не  сте  го 

чули. (Реплики на Ивайло Ивков и Александър Андреев.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме 

ли други коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение ведно с корекциите, направени в зала.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 
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Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),   против  –  2  (Ивайло 

Ивков, Росица Матева).

Колеги, това е Решение № 3891-ПВР/НР/МИ.

Колеги, продължаваме със следващ свързан доклад, а именно 

писмо. Моля за последно да погледнем това писмо.

Видяхте  ли  писмото,  колеги?  Решението  се  допълва. 

Приложението са „решение“ и „разпределение“.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

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

против – 1 (Росица Матева).

Приема се.

Колеги, ще помоля госпожа Грозева да направи последните 

корекции, да предостави двете писма и решението, за да може да се 

процедира с тях веднага.

Колеги, продължаваме с дневния си ред.

Заповядайте,  господин  Чаушев,  преди  да  преминем  към 

Методическите указания.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

имам  проект  за  изменение  и  допълнение  на  решение  относно 

секциите за машинно гласуване. Това решение беше изготвено въз 

основа на масив от ГД „ГРАО“, но междувременно е течал процес, 

което освен нашите технически грешки,…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предлагате  да 

бъде като точка в дневния ред.

Колеги,  колегата предлага  т. 5в  –  Проект на решение за 

изменение на решението за определяне на секциите за машинно 

гласуване, да бъде разгледана сега.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Междувременно е текъл процес, имало е 

промяна на секции, респективно сме получили предложение за по-
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оптимално разпределение на тези секции от районните избирателни 

комисии,  става  въпрос  за  Русе  и  Пловдив.  Онова,  което  сме 

направили, е било в периферията, а колегите предлагат да мине към 

центъра.

С една дума, аз Ви докладвам това предложение за промени, 

така както е направено, и за изменение и допълнение въз основа на 

вх. № ПВР-15-11 от 20.10.2016 г., вх. № ПВР-15-188 от 28.10.2016 г. 

Казвам  ги  по  реда  на  номерата  на  колегите  от  районните 

избирателни  комисии  –  вх.  №  ПВР-15-108  от  20.10.2016  г., 

вх. № ПВР-15-174 от 26.10.2016 г., вх. № ПВР-15-04 от 19.10.2016 г., 

вх. № ПВР-15-171 от 26.10.2016 г., вх. № ПВР-06-29 от 24.10.2016 г., 

вх.  №  ПВР-15-167  от  25.10.2016  г.,  вх.  №  ПВР-15-184  от 

28.10.2016 г., вх. № ПВР-15-109 от 20.10.2016 г., и от РИК-София по 

телефона за поправяне на номерата на секциите, които са сгрешени.

Идеята е следната на решението. То преповтаря онова, което 

сме взели, за да е с по-голяма яснота, да не си играем напразно с 

технология  –  тук  поправям,  там  не  поправям,  а  в  един  момент 

отново да се видят всичките на куп. Това е идеята,  затова така е 

структуриран. Ако искате,  може и по технологията тук поправям, 

тук не поправям, но не виждам смисъл. Имаме обучение „Направи“, 

хората просто чакат, за да могат да си съберат въпросните секции и 

така нататък. 

Предлагам да го гласуваме в този масив, пък да видим дали 

има грешки междувременно – към 1-ви вече ще имаме лични срещи 

с представителите на РИК, които пак можем да установим. Това ми е 

идеята. 

Идеята е да гласуваме това решение, така както е направено, 

въз  основа на  както казах,  предложенията  за  промени в предното 

решение – само в Русе и Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ли  беше 

докладът, господин Чаушев?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

– няма.

Колеги, това е Решение № 3892-ПВР.

Изчерпахме ли с това тази точка от дневния ред,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Преминаваме  към  т.  1  –  Проект  на  решение  относно 

Методически указания за РИК – ІІ част.

Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  днешно 

заседание,  във  вътрешната  мрежа,  в  моя  папка  са  Методическите 

указания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

Следва  да  спомена,  че  след  като  съм  ги  изготвил  съм  ги 

предоставил на колегата Христов с оглед на това да ми помогне и 

нанесем  онази  част,  която  липсва,  а  именно  по  отношение  на 

машинното гласуване, тъй като знаем, че във всичките 31 района ще 

има  машинно  гласуване,  тоест  по  отношение  на  отчитането  и 

включването съответно както и какво се случва с външната памет, 

която  след  което  ще  бъде  разчетена.  В  тази  връзка  той  направи 

своите  допълнения,  които  са  маркирани  в  жълто.  Както  и  някои 

допълнителни  поправки  по  отношение  на  брой  компютри  в 

изчислителния пункт. 
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Затова Ви предлагам вървим текст по текст, да ги гледаме. Те 

не са толкова големи – 12 страници са, мисля, че няма да загубим 

време, да можем да ги прегледаме.

В  Раздел  І  на  Част  втора  са  действията  на  районната 

избирателна  комисия  в  изборния  ден  до  приключване  на 

гласуването.

В  изборния  ден  районната  избирателна  комисия  следи  за 

изпълнението  на  Изборния  кодекс  и  упражнява  контрол  върху 

дейността на секционните избирателни комисии на територията на 

района – от 7,00 ч. до приключването на гласуването. (Реплика на 

Румен Цачев.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Поправи  се,  защото  в  закона  е 

5,00 ч.

РОСИЦА МАТЕВА: В закона е 5,00 ч., пък не знам откъде 

знаеш, че е 6,00 ч.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Това  го  провери  и  тогава  вече 

кажи дали да се поправи, или не.

След това са описани действията, свързани с проверката дали 

всичките районни избирателни комисии са открили изборния ден. В 

случаите,  в  които  отсъства  член  на  секционната  избирателна 

комисия  –  от  ръководството  или  отделни  членове,  те  вземат 

съответните решения за тяхното заместване, както и гледат жалбите 

против  решенията  и  действията  на  секционните  избирателни 

комисии сигналите, които незабавно обявява по реда на чл. 72, ал. 2, 

както и ги вписва в съответния публичен регистър. Следи правилата 

за предизборната кампания в изборния ден. 

Точка 6 е добавена от колегата Христов.  Тя е маркирана в 

жълто с оглед обобщаване на данните по избирателната активност и 

как  тя  се  предава  от  секционните  избирателни  комисии  към 

районната  избирателна  комисия,  след  което  от  РИК  към 

Централната избирателна комисия.

Ако по този раздел има забележки или добавки, ще помоля да 

ги направим и колегите да се запознаят.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Христов. (Реплики извън микрофона.)

Кой колега ще вземе отношение?

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на реда, който е, аз 

лично приемам, че може би това е най-добрият и оперативно той ще 

бъде най-удачен с оглед събирането на активността, която да бъде 

предадена и на Централната избирателна комисия, тъй като знаете, 

че  ние  съответно  даваме  данни  и  към  медиите  за  избирателната 

активност. Това, което ще е хубаво да бъде предвидено в рамките на 

събирането и предоставянето на избирателната активност, то тя да 

бъда запазена в часовете, в които и до момента сме предавали и сме 

изисквали, независимо от промяната в часовете на изборния ден, че 

е  от  7,00  ч.,  но  да  се  запази  събирането  на  първата  избирателна 

активност  към  10,00  ч.,  за  да  можем  да  я  предоставим  преди 

обедните часове.  Защото в противен случай тя е много близко до 

тази, която би следвало да бъде предадена към 13,00 ч. 

Затова  моето  предложение  в  тази  връзка  е  да  си  останат 

часовете 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. и вече – накрая на изборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Кой друг ще вземе отношение по този въпрос? Не виждам.

Това  ще  бъде  въпрос,  който  ще  обсъдим  и  в  оперативния 

план. Ще имаме предвид Вашето изказване, господин Андреев.

По Раздел I имаме ли други въпроси?

На Раздел II сме. (Реплики на Румен Цачев.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приемам.

Уважаеми  колеги,  в  Раздел  II  се  разглеждат  действия  на 

районната избирателна комисия, свързани с отчитане на изборните 

резултати.  Тук  са  и  обособяването,  както  и  дейността  на 

изчислителния  пункт,  отговорността  на  районната  избирателна 

комисия и отговорника на 
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В отчитането, тоест частта, която започва от първия абзац, ще 

добавим  от  изборите,  и  националния  референдум,  тъй  като  се 

отчитат и двата вида резултати. 

В буква „А“ е организирането на изчислителния пункт към 

районната избирателна комисия, задължения на РИК, като де факто 

тук са изписани основните задължения, свързани със започване на 

работата  на  изчислителния  пункт,  даване  на  информация  към 

изчислителния  пункт на  населените места,  откритите  избирателни 

секции  в  изборния  ден,  както  и  съответно  обособяването  и 

организирането на цялата работа, свързана с изчислителния пункт и 

кой може да присъства в изчислителния пункт. Тук сме посочили, че 

е  по  един  наблюдател,  по  един  застъпник,  тоест  така  както  са 

описани  правомощията  по  закон  на  лицата,  които  могат  да 

присъстват.

Във втората част са задължения на областната администрация 

с  оглед  осигуряването  на  помещението  за  организирането  на 

изчислителния пункт. Тук колегата Христов добави, защото това са 

такива свързани с работата на изчислителния пункт данни, а именно, 

че  компютрите  са  за   40  секционни  протоколи,  скенери, 

необходимият брой оператори.

Сроковете, които са сложени, 22 октомври 2016 г. – това, така 

или иначе, е извършено. 

Единият вариант е да махнем датите, които вече са изтекли. 

(Реплики.) Не мога да съм сигурен дали отговарят изцяло, единият 

вариант е да ги сравним впоследствие или да махнем датата и да 

пишем само: „да определи подходящи помещения за изчислителния 

пункт“. (Реплики на Ивайло Ивков.) То ги има и надолу, но датата в 

т.  7  бих  я  оставил  –  до  31  октомври  2016  г.да  предостави 

помещенията, да осигури телефонна връзка, факс и така нататък.

Задължения на отговорника на изчислителния пункт. Тук ще 

махнем също дата  26 октомври 2016 г.  в  т.  10,  защото  тя  вече  е 

изтекла като срок и в т. 11. В т. 12 датата я оставяме.
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След  това  вече  е  осигурен  в  буква  „Б“  достъпът  до 

изчислителния  пункт как  се  осигурява  и  кои лица  имат  право  да 

влизат и задълженията на районната избирателна комисия.

В буква  „В“  е  организацията  на  работата  в  изчислителния 

пункт в самия изборен ден до закриването му.

Предлагам дотук да  приключим,  за  да  не  е  много  дълго и 

колегите да успеят да се запознаят до „Задължения на отговорника 

на изчислителния пункт“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване.

Колеги, имаме ли забележки тук?

ОБАЖДАТ СЕ: Не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващото са задълженията на 

отговорника на изчислителния пункт, свързани с работата на всяко 

едно от местата – отбелязването в дневника, включването, справките 

и  обобщените  резултати,  предоставени  от  отговорника  на 

изчислителния пункт на районната избирателна комисия.

В буква „Г“ е развита процедурата по приемане и обработка 

на протоколите от секционните избирателни комисии.

Това е редът, както беше и в предходните местни избори с 

оглед  по-бързата  обработка  на  протоколите.  Сканирането  е 

предвидено,  както  и  преди,  след  като  вече  са  приети  и  въведени 

данните. (Реплика на Емануил Христов.) Да, точно така, в смисъл, за 

да може само в случаите, в които има грешки, то тогава остава в 

края сканирането.

Ако искате, до стр. 8. Защото в т. 28, 29 и 30 на стр. 9, са 

допълненията,  свързани  с  машинното  гласуване.  Може  би  тук 

колегата  Христов  може  да  вземе  думата,  защото  това  са 

предложенията. (Реплика на Емануил Христов. Уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  можем 

ли да продължим с Методиката?

32



АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам този 

въпрос да го изчистим допълнително по отношение как и кога ще 

бъдат публикувани междинните данни. 

Аз Ви предлагам все пак да вървим по отношение на това, 

което е процедурата по приемането и обработката на протоколите. 

Междувременно подаването и как ще бъдат обявявани междинните 

данни, това вече ще го уточним в допълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, знаем, че ще 

има междинни данни като проценти и като абсолютни стойности. 

Въпросът е как ще бъдат визуализирани и съответно комуникирани 

от нашите говорители към медиите при поставени въпроси.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така.

Предлагам да дадем думата на колегата Христов от стр. 8 той 

да обясни и тази част, която са добавените нови т. 28, 29 и 30, тъй 

като те са свързани с отчитането на резултатите във всеки район с 

оглед машинното гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:Благодаря.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  този  път,  както  всички 

знаем, тъй като машинното гласуване ще се проведе в абсолютно 

всички  31  района.  Това  означава,  че  районните  избирателни 

протоколи задължително ще бъдат по Приложение № 86-ХМ-ПВР, 

значи   на  хартия  и  машинно  гласуване.  Поради  това  в 

Методическите  указания  за  РИК  сме  вмъкнали  това  как  става 

изчислението  на  базата  на  визуализацията,  направена  тук  от 

преброителя  „Информационно  обслужване“,  и  която  има  малко 

разлика в досегашния начин на отчитане на резултатите. Този път, 

независимо че данните ги има в секционния протокол, данните се 

въвеждат специално за  машинното гласуване от флашките или от 

така наречената външна преносима памет.

По-надолу са разгледани изключенията, но т. 28 точно това 

показва – че най-напред се изчита външната преносима памет, но да 

се върнем малко по-назад.
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Когато идва една секционна избирателна комисия, където е 

имало  машинно  гласуване,  представителят  на  РИК  или  групата, 

която е определена да посреща секционната избирателна комисия, в 

задължението  й  влиза  да  провери  секционния  протокол  с  този 

финалния,  дългия  протокол,  който  излиза  накрая,  тъй  като 

секционната  избирателна  комисия  от  него  е  пренесла  върху 

черновата, а впоследствие и върху беловата данните от този финален 

протокол.  Тъй  като  цифричките  са  доста  малки  е  възможно  при 

пренасянето да е станало неправилно пренасяне или един чете, друг 

– пише, и просто да е станала грешка.

Затова  е  задължително  най-напред  в  присъствието  на  тези 

трима  членове  от  секционната  избирателна  комисия  и  членът  на 

РИК,  отговарящ за  тази комисия,  да  бъде  извършена  проверка от 

единия  протокол  се  сверява  дали  това  е  влязло  в  официалния 

протокол, който се носи.

Ако има някакво разминаване, то това е техническа грешка, 

тъй като става дума за преписване и допусната техническа грешка и 

съгласно Изборния кодекс и нашите Указания технически грешки 

могат да бъдат коригирани с подписите на тримата представители, 

които  са,  на  приносителите  и  те  би  трябвало  тогава  да  нанесат 

съответните  грешки.  Тъй  като  тук  има  сума  –  машинно  плюс 

хартиено,  равно  на  общо,  и   е  възможно  да  даде  отражение  на 

останалите,  така че  корекцията трябва да бъде нанесена прецизно 

навсякъде. Това би трябвало да бъде много рядък случай.

След  като  бъде  извършена  тази  проверка  и  се  отиде  и  се 

въвеждат  данните,  най-напред  се  въвеждат  данните  от  флашката. 

Поставя  се  флашката  и  програмният  продукт,  компютърната 

обработка така е направена, че като изчете флашката, автоматично 

попълва  полетата  на  екрана,  които  касаят  данните  от  машинното 

гласуване.  След  това  операторът  започва  да  въвежда  данните  на 

протокола,  така  както  са,  като  въвежда  и  данните  от  протокола, 

които  касаят  и  машинното  гласуване,  тоест  ги  превъвежда  едно 

върху  друго.  Ако  в  момента  на  въвеждането  се  получи  различна 
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цифра, там светва и дава указание. Операторът трябва да отиде да 

види дали не е натиснал грешна цифра, за да се поправи. Ако не, 

това  нещо  се  маркира  като  грешка  и  впоследствие  в  приемо-

предавателния  протокол,  или  по-скоро  в  проекта  за  приемо-

предавателната разписка това влиза като грешка, която е отбелязана. 

Такава  грешка  трябва  отново  да  се  върне  с  приносителите  и 

представителите на РИК, за да установят причината. 

Формално казано, ако е преписано, както трябва да бъде, не 

трябва  да  има  грешки.  Но  такава  е  практиката  –  ако  има  нещо, 

трябва  да  се  анализира,  да  се  открие  грешката,  да  се  извършат 

съответните корекции и да бъде вкарана отново. Ако няма грешка, а 

има други грешки, да речем, от контроли, които са по други неща, 

затова сме писали, че се връщаме отново на т. 27, която е общият 

протокол.

В т. 29 сме включили проблем, когато е случаят, в който има 

проблем с  изчитането  на  данните  във  флашката.  Тук обучението, 

стана  на  въпроса,  а  имаше  такива  случаи  в  предните 

експериментални броения,  когато имаше разменени флашки.  Днес 

имаше въпрос тук и момчето каза, че на практика каза, че не може да 

се сменят флашките и на някой да се сложи друга флашка, защото тя 

е автоматично свързана с машината. Ако на две машини размениш 

флашките,  те  би  трябвало  да  не  сработят,  но  е  възможно  като 

сглобиш машините, като свърши, да размениш и да дадеш – особено, 

както е в училищата, едната флашка на едната секция, да размениш 

флашките и да има такава размяна. Така че е възможно, когато се 

слага  флашката,  програмният  продукт  на  „Информационно 

обслужване“  –  така  е  направен,  че  като  разчете  секцията,  той 

сравнява  със  секцията,  която  е  вкарана  и  веднага  открива 

несъответствие,  ако  тази  флашка  не  е  от  тази  секция  и  дава 

съобщение.  Този  случай  е  много  неприятен,  защото  секционната 

избирателна  комисия  има  една  флашка,  нея  носи  и  се  оказва,  че 

флашката, която носи, дефакто няма да свърши работа. Програмният 

продукт е направен така, че в тази ситуация районната избирателна 
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комисия  трябва  да  направи  протокол,  че  на  секция  еди-коя  си 

флашката дава еди-каква си грешка, че не е от нея и така нататък, и 

се  продължава  вече  работа  само с  протокола.  Тоест,  въвеждат  се 

данните,  каквито  са  били  въведени  в  секционната  избирателна 

комисия, но протоколът, който е съставила секционната избирателна 

комисия,  би трябвало  да  се  подпише от  тримата  приносители,  си 

върви с документацията, включително в ЦИК, когато се носи, трябва 

да бъде приложен към това нещо, а и и в дневника на изчислителния 

пункт.

Така че това са така да се каже случаите, в които се получават 

някакви изкривявания. Макар и рядко, имаше такива случаи. 

В т. 30 е сложен другият вариант, който може да се получи – 

флашката  си  е  от  тази  секция,  значи  нормална  е,  обаче  нещо  е 

станало вътре в самата памет. Начинът, по който може да се развали 

паметта е ако някой я сложи умишлено върху магнит и да повреди 

паметта. Тя си стои, но може да не се прочете. Тъй като тези флашки 

за  първи  път  ще  вървят  криптирани,  програмният  продукт  ги 

декриптира,  за да може да чете информацията.  Иначе ако вземете 

тази  флашка  и  я  сложите  в  този  компютър,  няма  да  може  да  се 

прочете.  Фактически  тя  е  криптирана,  за  да  няма  достъп  до  тази 

информация.

Ако не може информацията да бъде декриптирана по някаква 

причина или унищожена чрез магнитно поле или нещо от този род, 

отново се постъпва по начина,като т. 29, се работи със секционния 

протокол, където са пренесени данните от финалната разписка. От 

там нататък всички останали процедури по отношение на другите 

сработили  протоколи,  препращат  към  т.  27,  за  да  се  продължи 

процедурата за проверка на останалите данни.

Това се вмъква, тъй като то е по-различното от досегашните 

действия на районните избирателни комисии. Дори и тези, които са 

имали машинно гласуване досега,  се променя малко технологията, 

затова правим това разяснение. Въпреки че самите отговорници на 

изчислителните  пунктове,  явно  те  ще  са  обучили  оператори,  са 
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запознати  много  по-добре  и  ще  окажат  пълна  подкрепа  и 

възможност за разчитане на паметта, ако трябва и ако те не могат да 

се  оправят,  значи  има  някакъв  сериозен  проблем,  който 

впоследствие  трябва  да  се  анализира.  Но  работата  няма  да  спре, 

защото ще се работи този дългият протокол от машината, който е 

бил  пренесен  от  секционния  протокол  и  ще  се  ползва  той  като 

оригинален документ. Това е де факто разликата, описана тук и аз 

просто Ви я разяснявам.

Тук малко след жълтото веднага  е  написано,  мислех да  го 

отбележа, но само ще го спомена, че така е написано в Изборния 

кодекс, че в срок най-късно 48 часа от края на изборния ден трябва 

да  се  публикуват  данните  и  протоколите,  включително  да  бъдат 

представени в ЦИК. Същият срок е  на ЦИК – 2 дена.  Излиза,  че 

районната избирателна комисия има 48 часа, за да ги донесе при нас, 

и ние имаме също 48 часа, за да ги обявим. Това е много неприятно 

и  дори  в  указанията,  които  бяха  за  компютърната  обработка, 

умишлено сме съкратили срока да не е 48 часа, а да е 36 часа на 

„Информационно обслужване“,  за  да могат да представят  при нас 

навреме,  тъй  като  тук  има  повторно  въвеждане  на  протоколите, 

сравняване, което трябва да стане в 48 часа. Но законът е такъв и сме 

го оставили да бъде такъв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов за обстойния доклад в тази част. 

Колеги, продължаваме с Методическите указания.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще направя изказване, 

което  съм  правил  в  продължение  на  5  години  и  пак  ще  си  го 

продължа, че едно си „баба знае – едно си баба бае“.

По  същество.  Изказването  се  крепи  на  следните  текстове. 

Това е чл. 54, ал. 2 – прозрачност.  Освен това се крепи на чл. 57, 

т. 40 и т. 41. Говоря за следното, вече тук в случая, за публикуването 

и  оповестяването  на  междинните  и  предварителни  резултати  във 

вид, формат, удобен за участниците в изборния процес.

37



Какъв  е  процесът,  да  Ви  го  кажа,  а  после  ще  направя 

предложенията, разбира се. Пристигат хората в изчислителния пункт 

в  ЦИК.  Тук  пише  „се  регистрират“,  някъде  по-долу.  Къде  се 

регистрират, не знам. Носят едни неразпластени протоколи. Отиват 

на  съответното  бюро  с  компютър  и  въпросният  оператор  под 

надзора  на  член  на  РИК,  респективно  началникът  на  въпросния 

оператор, там ръководител, да не се хващаме за думите, започва да 

въвежда данните от хартия,  които започват да придобиват числов 

вид  в  съответните  памети  на  операторите,  респективно на  цялата 

система за обработка на данните.

В момента имаме хартия с едни данни, имаме на второ място 

въвеждане на данни на едно бюро на един оператор. В един момент 

системата започва да пищи и да дава, така да се каже, грешки при 

контролите. Следва издаване на съответна разписка, уведомяване на 

тези  тримата,  които  носят  хартията,  съответният  представител  на 

РИК им казва: „Я, вземете си оправете грешките“. Те гледат къде са 

им грешките в контролите, къде могат – къде не могат, при изрични 

указания, че в резултатите те не се пипат, дори и там пипат, но това 

е друга тема. С три подписа започват да променят едни цифрички 

върху тези протоколи. След като въведат поправките с три подписа 

върху тези протокол, пак се връщат на онова бюро с онзи компютър 

и гледаме пак числовите данни дали ще им излязат компютрите.

Дотук процесът тече общо взето нормално. Нормално е да се 

допускат грешки с изключение на това, че не трябва да се поправят 

не знам коя точка – т.  8,  9 или 10,  което беше един от големите 

проблеми на предните избори. Както и да е.

Каква е ситуацията, уважаеми колеги, в реалността? Денят е 

приключил в СИК. Наблюдатели, представители, не знам какво си, 

са получили на ръка копие от протокола. Тези хора на място, да го 

кажем, към 13,00 ч. вече имат едни данни, само че периодът между 

13,00 ч. и 15,00 ч. въз основа на сгрешени контроли, в един момент в 

паметта,  да  кажем  на  системата,  да  не  издребняваме  на 

терминологии, вече има други цифрови данни, с които участниците 
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не  разполагат.  Не  разполагат!  Те  разполагат  с  онова  преди  трите 

подписа.  Но с трите подписа в едни графички вече са променени 

числовите  данни,  с  които  не  разполагат,  няма  как  да  реагират. 

Единственият начин,  и тук влизам в чл.  54 – прозрачност,  е  тези 

данни  с  трите  подписа  и  поправените  протоколи  по  някакъв  си 

начин в някаква си периодичност от време да започнат да се качват 

на  основание  чл.  54,  чл.  40,  41,  дето  Ви  ги  казах,  за  интернет 

страниците и на РИК, и на ЦИК. С една дума, не  само сканирания 

подпис  –  с  трите  подписа  и  така  нататък,  който  ще  дойде 

впоследствие, защото определено участниците нямат време, за да се 

занимават  кой-какво е  правил от  изчислителния  пункт,  числовите 

данни след трите подписа да се качват периодично в някакъв период 

от  време,  да  кажем  1  час.  В  такъв  случай,  общо  взето,  всички 

участници  в  процеса,  хем  си  имат  единия  протокол  без  трите 

подписа  в  изчислителния  пункт,  хем  в  един момент  си  виждат  и 

числовите  данни  къде  им  се  разминават,  хем  си  го  виждат  на 

интернет страницата на РИК и на ЦИК и общо взето са спокойни 

какво върви в процеса, за да можем впоследствие, ако тези данни 

вече  периодично  вървят,  както  си  следва  да  вървят,  съгласно 

смисъла на закона, тук като ми дойдат в ЦИК дългите кашони, дето 

се занимаваме, и така нататък със сгрешени контроли, които явно не 

са оправени на место, общо взето, хората да кажат тук е сбъркано, 

тук не е сбъркано. И да могат да реагират. И това не е въпрос за нас, 

а е въпрос за участниците в изборния процес да знаят как данните от 

хартията  –  протокола,  се  трансформират  в  едни  числови  данни, 

които  колкото  и  да  си  говорим,  в  крайна  сметка  резултатите  ще 

бъдат  въз  основа  именно  на  тези  числови  данни.  Да!  Това  ще 

направим накрая.

В тази връзка, уважаеми колеги, призовавам Ви да обърнете 

внимание  на  думите  „междинни  резултати“  и  „предварителни 

резултати“ и „ритмично“. Това, което е постъпило в изчислителния 

пункт към определен период от време, да става общо достояние.
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В този смисъл, ако видите как беше в предните избори, на 

определено  време давате  ми проценти за  някаква си партия,  така 

както  беше  допреди.  Обърнете  внимание,  резултати  за  кмет  за 

община. Кандидатства не знам кой си „Бъдеще за Банско“ , гласове – 

1054,  разпределение  в  проценти.  Какво  значи  „в  проценти“? 

Очевидно,  че трябва да има в проценти, а за  да изчисля процент, 

обикновено имам и други числови данни. Защото не може само в 

процент. Защото процентът явно е от нещо, явно го има. 

Затова Ви обръщам внимание на идеята ми към момента, за 

която  тази  реч  я  теглих,  но  аз  я  тегля  от  няколко  години,  да 

осигурим  прозрачност  на  процеса  на  въвеждане  на  данни  – 

междинни данни, за да можем съвсем спокойно да си стигнем и до 

окончателните  данни,  но  хората  да  са  спокойни  и  да  знаем,  че 

работим прозрачно и това, което е на хартия, е това, което е като 

числа. Ето, това ми е идеята.

Сега предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев.

Искам да кажа, че и на предходния говорящ, и на настоящия 

говорящ дадох малко повече от необходимото време, но то беше, за 

да изкажат и двете тези.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще може ли колегата Чаушев да 

ми  каже  само  къде?   Явно,  това  е  т.  21  –  предоставянето  на 

междинни обобщени резултати и окончателни. Какво да добавим и 

какво трябва да кажем, за да го формулирам?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  „Междинните  числови  данни  от 

въведените до момента протоколи се публикуват на страницата на 

ЦИК в периодичност един час“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На СИК само или и на ЦИК.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На СИК,  на СИК – числови,  на РИК и 

впоследствие на ЦИК, когато му дойде времето.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На всеки един час, така ли?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не обобщени, числови.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  техните  числови  данни  на 

въведените  до  момента  протоколи  на  СИК  се  публикуват  на 

страницата на РИК, след колко време, в каква периодичност?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Един час.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде след т. „в“, където 

дава междинните обобщени резултати, междинните числови данни и 

след което вече окончателните обобщени резултати.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не,  не.  Продължаваме  –  „по  секции  и 

населени места“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Къде е това?

РОСИЦА МАТЕВА: Там продължава.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Числови. Не сканиран протокол. Числови!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре,  записах 

го.

Колеги, продължаваме със следващи текстове на стр. 9.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  На  стр.  9  стигнахме  до 

представянето  на  частта,  свързана  с  машинното  гласуване,  след 

което следва корекциите в компютърния запис на протокола. (Шум.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Искам да кажа, 

че в момента хич не чувам докладчика.

Продължете.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Корекциите, които се извършват 

в  компютърния  запис  на  протокола,  а  от  стр.  10,  тоест  това  е 

процедурата по установяване от РИК на резултатите от гласуването 

в района.

Това може би, което трябва да се размести е текстът в болд – 

процедурата по установяване от РИК на резултатите от гласуването 

от изборите и националния референдум, да се  качи горе, тъй като 

първоначално тръгваме чрез компютърна обработка на данните се 

получават резултатите за изборите. След като те бъдат въведени е по 

отношение на националния референдум и в тази връзка това може 

би е като процедура, като текст да мине отгоре, за да е по-ясно.
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След това на стр. 11 продължаваме с протоколите на РИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  до 

„Протоколи на РИК“.

Господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  ще се  върна  малко  назад.  Преди 

малко коментирахме т. 21, сега отидохме пó към края на този раздел. 

В т. 24, където казваме – членовете на СИК, които са приносители 

на протоколите, след регистрация в РИК и така нататък, предлагам 

думичката  „регистрация  в  РИК“  да  не   е  „регистрация“,  а  след 

проверка на протоколите в РИК отиват…

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  При  регистрация  се  има  друго 

предвид. Вземат си номерче и могат да не влязат веднага.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Регистрират се.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако това се има предвид.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, да. Това се има предвид. Номера 

даваха в „Арена“ и ги чакаха по не знам колко време. Регистрация, 

че е влязла вътре.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Може  и  така.  Хубаво,  има  регистрация 

първо, но тогава се изпуска една стъпка. След регистрация в РИК 

отиват в изчислителния пункт. Те не отиват след регистрацията си в 

изчислителния пункт.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Първо  отиват  в  изчислителния 

пункт. (Уточнения.)

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  След  регистрацията  си  РИК  извършва 

проверката  на  протоколите  в  пликовете  и  тогава  вече  отиват  в 

изчислителния  пункт.  Добре,  съгласен  съм.  Всъщност  една 

междинна тук не е описана. Но то е ясно, че това се извършва.

По-нататък…

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Те  и  да  искат  не  могат  да  отидат 

директно в изчислителния пункт,…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 

госпожа Солакова да води.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Те не отиват директно, първо се извършва 

проверката. 

На стр. 8 вече, не знам преди това точките – това е преди т. 

28, има един болдван текст: „Като начало за всеки протокол на СИК 

се  съставя  отделна  разписка“.  Това  е  горе-долу  в  горния  край  на 

страницата. След него имам предвид записа.

„На СИК се предоставя последния екземпляр“ –  предлагам 

да бъде: „последният (третият) екземпляр от разпластения протокол 

на СИК.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То пише кой за кого е. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Казвам какво предлагам.

И  след  това  пише:  „И  един  екземпляр  от  РИК  приемо-

предавателна разписка, които се прибират в плика с наименование 

еди-какво си“.  Наименованието ще го  оправим.  Това е.  Но преди 

това казваме „които се прибират в плика“. Разписката не се прибира 

в  плика  въобще.  Това  е  екземпляра  от  разписката,  която  се 

предоставя  на  секционната  избирателна  комисия,  за  да  бъде 

залепена  до  копието  с  протокола  на  СИК,  което  той  е  залепил. 

Казвам какво пише в закона. 

Имаме  три  разписки.  Едната  разписка…  (Реплики  на 

Александър  Андреев.)  Един  екземпляр  е  потвърдената  от  РИК 

приемо-предавателна разписка за поставяне до копието на протокола 

на СИК пред секцията. Това е на стр. 8.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Има един болдван текст:  „За всеки 

протокол на СИК се съставя отделна разписка“, под него абзацът.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  И  след  това,  тъй  като  вече  се  накъсва 

изречението, нали имаме различни действия, не се поставят и двете в 

плика, да кажем: „Екземплярът на протокола на СИК се прибира в 

плика с надпис“. (Реплика на Севинч Солакова.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  „На  СИК  се  предоставя 

последният екземпляр от разпластения протокол на СИК, който се 

прибира  в  плика  с  надпис  „Протокол  на  СИК“  –  както  е 

наименованието, и един екземпляр от потвърдената от РИК приемо-
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предавателна  разписка  за  поставяне  до  копието  на  протокола  на 

СИК пред помещението на изборната секция.“ Така добре ли е?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да. Не са заедно нещата, но… (Реплики.)

 Колега  Андреев,  може  би  тук  е  подходящо,  мисля,  че  е 

подходящо – говоря за пликовете, в един, че протоколът се поставя в 

плика, тук трябва да кажем, че за референдума по същия начин се 

поставя протокола в плик № 4 – „протоколи на СИК №…“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това май някъде го има.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  За  референдума казваме –  на определени 

места, но тук са конкретни. Или съответно в плик № 4 протоколи на 

СИК  №…  за  референдума.  Точното  име  е  „плик  №  2-ПВР  – 

протоколи на СИК№…“.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Точно така.

РУМЕН ЦАЧЕВ: А другото е плик № 4-НР – „Протоколи на 

СИК №…“.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  И  този  плик  трябва  да  отиде  в 

общината.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Този плик е за общината.  (Реплики 

на Румен Цачев.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Чакай!  Ако  едната  отива  в 

общината, нали и тя трябва да се сложи в плика? (Реплики.) Там не 

отива.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Една – при нас, една – на „Информационно 

обслужване“, третата – за секцията да си взимат. (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  имам  процедурно 

предложение. Може ли? (Шум и реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се. 

(Шум.)

Господин  Андреев  има  думата.  Възможно  ли  е  да  чуем 

господин Андреев! Благодаря.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам процедурно предложение. 

Видно  е,  че  се  оформят  две  становища.  Едното  е  да  се  запази 

текстът, както е бил до момента – в тези и в старите Методически 
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указания. И новото предложение, което направи колегата Цачев по 

отношение  на  това  да  се  прередактира  този  текст  с  оглед 

задължението  за  поставяне  на  копие  от  разписката.  Моля  да  го 

подложим на гласуване, за да видим кое ще бъде, за да продължим. 

Защото все пак трябва да вървим напред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Само  да  допълня  докладчика.  В 

случай че се приеме предложението на колегата Цачев, което вярно 

е, че възпроизвежда текста на закона, тогава трябва да определим 

колко  броя  да  са  разписките  или  да  се  предвиди  копие  на  тази 

разписка от протокола на СИК.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ако  не  се  приеме  моето  предложение, 

трябва да се променят Методическите указания и Решение № 3796 

на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Доколкото тези 

решения в момента не са обект на обсъждане по дневния ред, си го 

записвам.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  не   мога  да  разбера  защо, 

след като вече сме в ХХI век се връщаме толкова много назад? Това, 

което трябваше да се залепва тази разписка, беше през 1991 г., 1992 

г.,  1993 г. и така нататък, когато нямаше интернет.  Единственият 

начин да видиш какво е внесено или какви са резултатите беше това 

– да отидеш и да го видиш, тогава се залепваха. Първите 4-5 години 

наистина ги имаше. Сега до 48 часа Изборният кодекс ни задължава 

и ние го спазваме – на интернет страницата слагаме всички цирфови 

данни, тоест съвпада, така както е. Никой няма да си прави труда да 

отиде и да види какво пише на прозореца и да си преписва данните, 

след като може да си го разпечата и да си го гледа спокойно като 

данни. Така че този текст е останал от много години и се преписва. 

(Реплики.) Изборният кодекс се преписва и затова остава така.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. (Реплики на Емануил Христов и Росица Матева.)

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение за 

промяна в текста от господин Цачев. Гласуваме предложението на 

господин Цачев. (Реплики.)

Колеги, отменям гласуването.

Има ли възможност да знаем в един момент какво гласуваме 

– все още е само 17,00 ч., а ние сме на т. 1?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Повтарям  предложението  на 

колегата Цачев.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А така, направи го Сашо Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, аз записах. Аз записах.

„На СИК се предоставя последния… (Реплики.)

Колеги, не съм формулирал нищо. Колегата Цачев издиктува 

и аз след това обобщих това, което е дали съм разбрал правилно. Не 

съм  казал,  че  го  приемам  или  съм  съгласен.  Затова  правя 

предложението да се гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  за  да 

бъдем наясно какво гласуваме, има един основен текст, колеги, към 

него постъпва предложение за промяна. Предложението за промяна, 

което сега ще подложа на гласуване.

Моля, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  „На  СИК  се  предоставя 

последния екземпляр от разпластения протокол на СИК,  който се 

прибира  в  плика  с  надпис  „Плик  № 2-ПВР –  протоколи на  СИК 

№ …“– и така нататък – и един екземпляр от потвърдената от РИК 

приемо-предавателна разписка за поставяне до копието на протокола 

на СИК пред помещението на избирателната секция“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Моля господин 

Цачев да  потвърди,  че  това е  предложението,  което е  направил и 

коректно ще подложа на гласуване.

РОСИЦА МАТЕВА: На Румен е, той го диктува на Сашо.

РЕПЛИКА: На Севинч е.
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РОСИЦА МАТЕВА: Не е вярно.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не е вярно!

РУМЕН ЦАЧЕВ: И освен това да бъде …

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  да  бъде  за  националния 

референдум.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, освен това предложение, предложих тук 

да се вземе отношение по протокола и разписката за националния 

референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Какво  означава 

„да се вземе отношение“? Не мога да го подложа на гласуване.

Сега  ще  подложа  на  гласуване  текста,  който  господин 

Андреев  току-що  изчете,  и  с  мълчанието  си  господин  Цачев 

потвърди, че това е текстът. 

Колеги, подлагам на гласуване този текст.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Емануил  Христов,  

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев), 

против  –  10  (Александър  Андреев, Бойчо  Арнаудов,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Цветозар Томов).

Колеги, не се прие това предложение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Остава текстът, който е така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме с 

Вашия предложен.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам,  тъй  като  все  пак 

колегата  Цачев  направи  и  допълнително  предложение,  същото  да 

бъде  описано  и  за  националния  референдум,  приемам  го  да  се 

добави   този  вид,  защото  наистина  трябва  да  бъде  описано  като 

процедура и по отношение на националния референдум. Въпреки че 

по-горе  има  текст,  че  става  по  същия  начин  и  за  националния 

референдум. Но няма проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  считам,  че  спешно  трябва  да  се 

направи  поправка  в  Методическите  указания  за  секционните 

избирателни  комисии,  още  повече  предстоят  тук  и  обучения  за 

София и за страната, които не са приключили, за да могат да бъдат 

запознати  секционните  избирателни  комисии  с  тази  нова  уредба, 

която  предлагаме,  и  също  така  да  бъде  изменено  решението  за 

опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.

Продължаваме, господин Андреев, с проекта на Методически 

указания – II част.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме 

на стр. 10 с процедурата по установяване от РИК на резултатите от 

гласуването в района установяване на резултатите от гласуването, 

което  се  извършва  на  основата  на  обобщените  данни  от 

изчислителния  пункт  за  въведените  протоколи.  Изчислителният 

пункт  съответно  изготвя  проект  –  разпечатка,  на  предложение  на 

протокол  на  районната  избирателна  комисия  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката, съответно после има за 

националния  референдум,  след  като  бъде  изготвен  протоколът  за 

изборите  и  той  се  предоставя  на  РИК,  която  да  изготви  своя 

протокол  за  обобщаване  на  резултатите  от  изборите  в  района. 

Същото се повтаря по отношение на националния референдум. 

Протоколите  на  РИК,  след  като  бъдат  подпечатани  и 

подписани – копие от протокола на кого се предава, за да може все 

пак съобразени и правата на всичките застъпници,  представители, 

наблюдатели,  членове  на  инициативните  комитети,  тоест  лицата, 

които имат право да получат копие от протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  до 

Раздел III имаме ли някакви други забележки?  Не виждам.

Продължете с Раздел III, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  Раздел  ІІІ  –  предаването  на 

книжа  и  материали  от  районната  избирателна  комисия  на 
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Централната  избирателна  комисия,  а  именно  описани  са 

протоколите  на  районната  избирателна  комисия,  екземплярите  от 

протоколите на  СИК за  установяване  на  резултатите  от  изборите. 

Тук са двете приложения. Екземплярите от протоколите на СИК за 

националния  референдум,  приемо-предавателните  разписки,  които 

са  издадени,  копие  от  компютърната  разпечатка  на  данните  от 

протоколите на РИК, предоставени от изчислителния пункт, двата 

броя технически носители. 

Това,  което  бих  искал  все  пак  да  погледнем,  тъй  като  не 

можах  от  нашето  решение,  което  приехме  за  опаковането,  тоест 

флашките,  така  или  иначе  са  в  запечатан  плик,  след  което  този 

запечатан плик се разпечатва. Тези флашки, когато дойдат до ЦИК, 

те запечатани ли са или не са запечатани? Аз съм посочил, че всяка е 

в плик, върху който пише за коя секция не отнася. Това е буква „Е“. 

Тук питането ми е основно и към колегата Цачев – трябва ли 

нещо допълнително…

РЕПЛИКА: Плик допълнително.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.

Трябва  ли  допълнително  да  уточним  как  трябва  да  бъдат 

предоставени  тези  флашки?  Тоест,  дали  е  запечатан  пликът, 

подписан ли е – нещо, което е необходимо. Защото така или иначе те 

са в плик, който е запечатан, до РИК. От обяснението и на колегата 

Христов, те се отпечатват, поставя се в РИК и се сравняват данните, 

които  са  получени  чрез  криптираната  информация,  която  се 

съдържа. След това тази флашка се поставя в същия плик или в друг 

плик или по някакъв друг начин ще бъде опаковано, аз не можах да 

го формулирам. Дали така е достатъчно ясно, защото тук ще дойдат 

питанията  от  всички  РИК,  тъй  като  навсякъде  имаме  машинно 

гласуване. 

Така добре ли е?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Считам обаче, че 

не е добре, защото запечатани в пликове външна памет от машините 

за  машинно  гласуване  не  съм  убедена,  че  това  ще  бъде  същата 
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флашка. Трябва да имам доказателства,  че това е същата флашка. 

Според мен трябва да има подписи върху тези пликове. (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моля  да  конкретизирате 

предложението, което да впиша в Методическите указания.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, ще го направя.

Обаче какво става със ситуацията сега в момента? Пристигат 

хора, носят едни чували, някъде ги оставят на гараж, да го кажем 

така,  пристигат  с един протокол и имаме едни 500 секции,  които 

носят освен тези протоколи, и едни пликове, които досега както сме 

го правили, са подписани и подпечатани от членовете на СИК. Те 

отиват на едно бюро с един компютър и казват – ето ти протокола, 

ето  ти  флашките.  От  протокола  той  започва  да  въвежда. 

Междувременно флашките се въвеждат, да го наречем, в системата. 

Това означава  просто действие,  че  този плик вече е  разпечатан и 

общо взето на едно бюро стои и протокол, и флашка. Определено 

така стои. Данните се въвеждат сам с всички фантасмагории, както 

ще видим флашка, памет – това ще го оправим, няма значение, това 

е друг проблем. 

Тази  флашка  от  масата  къде  отива?  Това  е  интересният 

въпрос. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тази флашка се дава на този с протокола на 

ЦИК и той се връща при РИК и връща на РИК флашката. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  на 

микрофон?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Районните комисии имат да донесат в ЦИК 

15 флашки. Не е необходимо да бъдат сложени в отделни пликчета, 

в които да бъде флашката, пък и стария плик, който е скъсан, ама 

той  е  останал  там,  в  изчислителния  пункт,  когато  са  сложили 

флашката. Да съберат в един плик, имат 15 машини за гласуване – 

отчитат 15 флашки. 

Иначе подписи, пък сбъркан номерът на секцията в пликчето, 

пък  сложено  в  по-голям  плик  –  усложняваме  нещата.  Нас  ни 
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интересуват  да  получим  500  флашки  от  всичките  районни 

избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отправям  Ви 

реплика,  господин  Цачев  –  нас  не  ни  интересува  да  получим 

15 флашки от районните избирателни комисии. Нас ни интересува 

да получим точно онази флашпамет, която е била използвана точно в 

тази секция с това машинно гласуване и отразява вярно резултата. 

Защото  дори ако гласуват  само 50% машинно в  тези секции,  ако 

няма  доказателства,  че  това  е  резултатът,  след  това  знаете  какво 

може да се случи с изборния резултат като цяло.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да предложа така?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да посочим така: „Запечатаната в 

плик  външна  памет“  –  в  множествено  число,  както  и  да  е  –  „от 

машините  за  машинно  гласуване,  подписани  с  подписите  на 

приносителите на секционната избирателна комисия“. 

РОСИЦА МАТЕВА: Само на тримата!

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На тримата.

РЕПЛИКА: Бих казала – на всичките.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Това  означава  всичките  да  ги 

викаме в РИК. Защото те са хората, пред тях се отваря и вече РИК ни 

я носи в плик, върху който пише секцията и е подписан пликът от 

тримата приносители, занесли флашката в РИР, тя е отворена пред 

тях, те са си я запечатали и подписали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Матева и след това – господин Томов.

РОСИЦА МАТЕВА: Да кажа само за това,  че всъщност тя 

пристига в РИК, подписана от всички членове на СИК. Не знам дали 

да не помислим да има подпис на члена на РИК, който обработва 

протокола заедно с тези тримата от ЦИК.

ОБАЖДАТ СЕ: Да, да, задължително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисля, че трябва да се въведе номер на 

секцията в преброителните разписки. Тези от днес нямаше секция.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То беше пробно днес, иначе има. На 

гърба на флашката.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ако  по  принцип  ще  го  има,  няма 

проблем.

ОБАЖДАТ СЕ: Да, да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

изяснихме ли текста? 

Продължаваме, колеги.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  това  е  частта,  в  която 

след донасянето на протоколите и съответно разписките и данните 

на технически носители в Централната избирателна комисия, как се 

въвеждат данните при нас в изчислителния пункт и вече ние даваме 

окончателните числови данни и сканираните протоколи на сайта на 

ЦИК, които се публикуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Чаушев!

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Разбира  се,  същото  изказване  и  по 

отношение  на  страницата  на  ЦИК  –  периодичност  един  час, 

периодичност  по  райони и  по  секции числови  данни  –  един  час. 

Абсолютно числови данни – към един час.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Правим 

съответното допълнение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тук ли?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото сега вече е предаването в 

ЦИК. (Уточнения.)

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, че съм съгласен, но идеята ми 

е  да  е  двустепенно  –  на  един  час  в  РИК,  всяка  отделна  РИК. 

Обърнете  внимание,  колеги,  тук  ключовата  дума  е  всяка  отделна 

РИК – има определен тип график за въвеждане на данни. Идеята ми 

е,  както  сме  го  правили  и  преди,  в  ЦИК  обобщаваме  междинни 
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данни от няколко районни избирателни комисии. Айде, така да го 

кажа. Поради което, тъй като вече са постъпили в центъра на ЦИК 

от всичките няколко РИК, добре е и ние на един час, постъпилите от 

няколко РИК, по същата логика по райони, населени места и секции 

да публикуваме числовите данни от въведените протоколи в РИК и 

получени до ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Значи, тогава ще трябва да измислим 

някоя допълнителна процедура, която никак не е елементарна, какво 

ще  правим  в  случаите,  тъй  като  при  нас  ще  се  прави  повторно 

въвеждане  на  данните  и  няма  случай,  в  който  да  няма  някакви 

различия и да се наложи корекция на данните в някои протоколи. 

Нали? С решение на ЦИК, както сме казали. Как ще става замяната 

после на тези протоколи, които вече са качени с цифровите данни, да 

качим други протоколи, да ги заменим точно тях и така нататък? 

Това  нещо  не  е  разписано,  изобщо  не  е  обсъждано  и  го  няма  в 

Изборния  кодекс.  Само  се  казва,  че  се  сравняват  данните  и  се 

актуализира базата  данни.  Значи,  ние като сме качили цифровите 

данни, те не са в окончателен вид. В окончателен са след като минат 

през  повторното  въвеждане  на  данните,  ЦИК  се  произнесе  и  тя 

обявява  окончателните  резултати.  Значи  може  би  ще  трябва  да 

имаме два вида данни за качване на страницата ни, да има някакви 

предварителни  числови  данни  и  окончателни  числови  данни,  на 

базата  на  които  се  правят  крайните  сметки.  Защото  сметките  се 

правят на базата на окончателните данни, а не на някакви, които са 

въведени някъде си, и е станала грешка и така нататък. Иначе пък 

ще  въведем  в  огромно  заблуждение  гражданите  с  прозрачността, 

която даваме, да питат – защо един път ги публикувате тъй, а след 

един  ден  не  е  този  протокол,  аз  имам  стария  протокол,  Вие  го 

публикувате, а сега иначе. И ще влезем в режим на обяснение, че в 

еди-кой си протокол е открита грешка, която е коригирана и така 

нататък.
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Трябва да има разписана процедура за това нещо и даже може 

би  трябва  след  анализа  да  направим  предложение  до  Правната 

комисия да направи промяна в самия Изборен кодекс. Защото досега 

винаги сме казвали, че Централната избирателна комисия публикува 

окончателните  данни.  Тоест,  това,  което  ние  публикуваме,  това  е 

вярното.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Първа  вдигна  ръка  госпожа  Солакова,  след  това  господин 

Чаушев.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, не съм убедена, че може би 

сега е мястото, но искам само да Ви обърна внимание на факта, че 

Министерството на външните работи постави искане за получаване 

на  отпечатани  бюлетини за  втория  тур  в  един  момент  –  дата  се 

сещате,  включително  и  час.  Това  е  по  повод  данните,  които 

Централната избирателна комисия ще обяви и които най-вероятно 

ще подаде към Печатницата, защото в противен случай ще минираме 

възможността да стигнат до крайна дестинация тези бюлетини. Това 

само в скоби обръщам внимание, че ЦИК трябва да помисли по този 

въпрос.

А по въпроса за процедурата, не знам дали се налага да се 

измисли  процедура  и  да  се  разпише,  но  ние  тази  процедура  я 

изпълняваме.  Има  повторно  въвеждане.  Както  каза  господин 

Христов  –  той  най-добре  знае,  няма  случай,  в  който  да  няма 

разминавания  между  числовите  данни.  ЦИК  приема  решение,  с 

което приема или одобрява, утвърждава една от числовите данни. В 

крайна  сметка  това,  което  ние  фактически  го  правим,  просто  ще 

стане  достояние  и  на  обществото.  Тези  числови  данни  са  две 

различни числа, при което Централната избирателна комисия казва – 

приемам това число, което ще влезе в базата данни за определяне на 

резултата. Ние трябва да покажем кои числа сравняваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И господин Чаушев като втора реплика.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  процедурата  пак  е 

следната.

Един  човек  пристига  с  хартиен  протокол.  Този  хартиен 

протокол дава грешки на контроли. Операторът му казва – вземи си 

поправи  контролите,  тоест  смени  числата.  Междувременно 

участниците разполагат с един първичен протокол в ръката си към 

11,00 ч. Но към 16,00 ч. въз основа на този протокол са нанесени 

поправки, които участниците не знаят какви са те. Знаят ги данните 

в изчислителния пункт на РИК. Данните, поправените – да ги кажем, 

с трите подписа вече са автентични, така да се каже, условно казано, 

в  РИК, които ще бъдат подадени в ЦИК. Но те са ми данните,  с 

които аз разполагам. Други нямам! И тези данни се подават също 

така ритмично в ЦИК от всичките РИК периодично, на половин час 

или на 15 минути, не помня. Все тая.

Искам  да  обърна  внимание.  Имаме  и  сканиране  на 

протоколите  –  също  едно  задължение,  но  това  сканиране  на 

протоколите става само след издаване на разписка,  че общо взето 

протоколите са окей. Разбира се, има и луфтове. Не може всичко да 

се  поправи  от  тримата.  Нищо,  че  се  опитват!  Не  става!  Но 

задължението за сканираните протоколи е само и единствено върху 

поправени  числови  данни,  които  са  в  центъра  и  ние  тук  си  ги 

получаваме и те са ни автентичните, въз основа на тези, които ще 

правим  другите  поправки  при  повторното  въвеждане.  Не  виждам 

проблема? Ние сме го правили досега!

В тази връзка беше моето предложение. Така и така сме го 

правили,  идеята  ми  е  просто  това,  което  сме  правили,  да  не  е  в 

проценти,  а  да  ми  го  пуснеш това,  което  ти  е  получено  и  си  се 

намира в паметта на изчислителните пунктове в РИК. Дай ми го, пък 

аз ще си го публикувам. А ние после като видим несъответствията, 

както винаги сме си го правили, ще си ги променим със съответното 

решение,както винаги сме правили. 

Само че недейте да забравяте, че проблемът става – именно 

този  пренос  на  данни  „РИК-ЦИК“,  че  става  в  моменти  на 
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приплъзване, едни гласове от една партия отиват някъде си другаде, 

защото били близка една до друга и въпросните участници не могат 

да  реагират  като  си  видят  онова,  което  им  се  получава,  като  си 

гледат протоколите в ръката.

Идеята  ми  е  съвсем  проста  –  правили  сме  го,  тези  данни 

просто се сумират, и те наистина се сумират тук в центъра на ЦИК, 

да не ми ги пускате…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава, ако искате да го добавим 

– на стр. 12: „В ЦИК се извършва повторна проверка на данните от 

протоколите на СИК“. И тук да добавим: „Изчислителният пункт на 

ЦИК  предоставя  на  ЦИК  данни  относно  списъците  на  приетите 

секционни  протоколи  с  най-същественото  и  така  нататък 

съдържанието“. Това е буква „а“ на т. 21. 

Буква  „б“  –  списъкът  на  секциите,  за  които  още  не  са 

пристигнали протоколите.

Буква „в“ – междинните обобщени резултати от въведените 

до  момента  протоколи  на  СИК.  Тъй  като  това  е  повторното 

въвеждане при нас.

Буква  „г“  –  междинните  числови  данни  на  въведените 

протоколи, което е при повторно... (Реплика на Ерхан Чаушев.) 

Да, това е в същото.

Защото  т.  „г“,  която  ще  стане  т.  „д“  –  окончателните 

обобщени  резултати,  ние  ще  ги  дадем  на  основата  вече  на 

повторната проверка, която е приключила. Тоест, тези букви да ги 

сложим и след което да продължи.

Второто изречение: „Извършва се сравняване на данните от 

протоколите на СИК, въведени в РИК, и данните от протоколите на 

СИК, предадени на ЦИК“. И се установяват евентуално различия. 

Ако има такива.

При  констатиране  на  различията  ЦИК  взема  решение  за 

окончателните числови данни и продължава надолу.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Там  може  да 

бъде систематичното му място.

Колеги, не виждам коментари. Приемаме това предложение.

Колеги,  с  това  приключихме  ли  разглеждането  на  самите 

указания? 

Подлагам ги на гласуване, колеги.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин Сюлейман, Росица Матева,  Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),   против –  2  (Йорданка  Ганчева, 

Румен Цачев).

Сега  подлагам  на  гласуване  проекта  на  решение,  с  който 

приемаме II част на Методически указания.

Режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин Сюлейман, Росица Матева,  Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),   против –  2  (Йорданка  Ганчева, 

Румен Цачев).

Колеги, това е Решение № 3893-ПВР/НР.

Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

Методическите указания имам едно предложение. То не е едно, а са 

две, за по-точно.

На  страницата  на  ЦИК  да  открием  отделна  рубрика  в 

изборите за президент и вицепрезидент – може би в националния 

референдум  или  само  в  едното,  където  да  качим  Методическите 

указания.  Така както и в предходните избори имаше документи и 

бланки,  където  са  качени,  защото  получих няколко  обаждания от 
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районни избирателни комисии, в които не могат да си открият къде 

точно са качени Методическите указания.

Предлагам  да  приемем  такова  протоколно  решение  за 

откриване на такава рубрика, за да могат да бъдат достъпни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

против – 2 (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова).

Прие се това предложение.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Имам  още  едно  предложение, 

свързано  с  протоколното  решение,  което  взехме  във  връзка  с 

протоколите на секционните избирателни комисии, в които има в т. 

7, букви „а“ и „б“, а те са 7.1. и 7.2. в това протоколно решение да 

сложим едно съобщение на страницата на Централната избирателна 

комисия, че следва да се чете, тъй като няма да имаме промяна на 

книгите, но и в тази насока получих обаждания, които да ми кажат: 

„Там са  „а“ и „б“, включително и в контролите“, а не са 7.1. и 7.2. 

Просто  да  сложим  едно  указание,  за  да  може  и  колегите  от 

районните  избирателни  комисии  във  връзка  с  обучението,  а  и 

секционните  избирателни  комисии  да  могат  да  го  виждат.  Да  го 

сложим  –  всички  протоколи,  които  са,  и  за  страната  и  извън 

страната,  на  едно  и  също  място,  просто  да  го  сложим,  за  да  ги 

ориентираме в тази посока.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня 

Цанева),  против –  1 (Йорданка Ганчева).

Приема се.

Колеги, имам следното предложение. Сега, за да приключим 

с  т. 2 –  Отговор на въпроси на „Информационно обслужване“ 

АД относно район „Младост“,   която е важна, ще приключим за 

кратко, след което госпожа Грозева е готова и ще предложи нова 

точка в дневния ред.

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

Давам думата на господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  този  въпрос  коментирахме 

вчера и днес. Стигнахме донякъде на едно виждане. Но все пак, тъй 

като  трябва  да  отговорим  по  имейла  на  „Информационно 

обслужване“, да повторя за какво става въпрос.

Пише,  че  е  във  вътрешната  мрежа,  но  в  папката  с  моите 

инициали не го намерих. Може да не е качено, въпреки че пишеше. 

От 28.10.2016 г. е, то няма как да е от по-рано. За днес нямам папка, 

затова би трябвало да е във вчерашната папка, но там не го видях.

Имаше три въпроса. Те са по едно изречение, затова въпрос 

по въпрос да ги разгледаме. 

Първият  въпрос  е  този:  „Номерациите  на  секционните 

избирателни  комисии,  съответно  за  протоколите  на  комисиите,  в 

които ще се произвеждат частични местни избори ще съвпада ли с 

определената номерация за районните избирателни комисии?“ 

Тоест,  да  го  кажа  по-просто.  Софийската  общинска 

избирателна комисия е № 22, докато РИК, където се намира район 

„Младост“  е  №  23.  Въпросът  е  за  първите  две  цифри  –  за 

протоколите  за  ЧМИ  –  за  частичните  местни  избори,  какви  две 

първи цифри да има – 22 или 23? Коментирахме този въпрос.  На 

ОИК е № 22, а на РИК е № 23. Въпросът е дали да бъдат еднакви, 

или различни. Проблемът за мен, като странично лице – хайде, така 

да го кажем, ако приемем да бъде № 23, защото е същата секционна 
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комисия ще изпълнява ролята и на това, но се отчита в ОИК, която е 

№ 22.

Другото нещо. След като качим резултатите в сайта ни, ще се 

види, че на предните избори секциите са били секциите са били с № 

22 или еди-какво си, а сега са с № 23, а със № 23 е Стара Загора. Ще 

започнат проблеми в това отношение.

Затова  моето  предложение  и  като  че  ли  се  групирахме  в 

началото на следобедния ден наистина да си бъдат протоколите за 

ПВР и НР с № 23, протоколът е един-единствен протокол, който ще 

е за частичните избори, да си бъде с № 22. Фактическите останалите 

7 цифри са еднакви, тоест секцията е еднаква и така нататък.

Ако  сте  съгласни  да  се  обединим около  това,  да  приемем 

въпроса. Нека въпрос по въпрос да ги обсъждаме.

Имате ли нещо против или друго мнение и становище?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, това е моя реплика, колеги!

Тъй като става дума за свързана преписка, вх. № ПВР-00-208 

от 28.10.2016 г. Честно казано не става ясно защо точно на ЦИК се 

изпраща и аз мисля за сведение да го докладвам от „Демакс“ DPI 

приложено изпращат използваната досега структура на фабричния 

номер  на  протоколите  за  местни  избори.  Има  едно  подробно 

описание. Във вътрешната мрежа е. И това предоставям на колегата 

Христов, защото има връзка с въпросите, които докладва.

Уважаеми  колеги,  от  вчера  този  въпрос,  включително  на 

вниманието на ОИК и на РИК стои, моля за Вашите коментари по 

предложението  на  колегата  Христов  относно  номерацията  на 

секционните протоколи.

Имаме ли данни, колеги, кметът на района, който е определил 

секциите с адресите, те си имат и номерацията, има ли отмяна или 

изменение на тези актове? Номерацията на избирателните секции се 

определя  съобразно  единната  номерация  по  решението  на 

Централната избирателна комисия, обикновено ние казваме, че това 

е решението на господин Емануил Христов.

Госпожа Матева има думата.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  вземам  повод  от  казаното  от 

колегата  Солакова  и  си мисля,  че  всъщност  кметът  на  района би 

следвало  сега  със  заповед,  че  половината  от  секциите,  които  са 

открити  и  са  им  определени  местата  в  района,  следва  да  бъдат 

закрити.  И  то  трябва  да  са  тези  секции,  които  са  определени  за 

гласуване в местните избори.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Те не са ли със съвпадащ район?

РОСИЦА МАТЕВА:  Районът е  съвпадащ донякъде,  но ние 

бяхме указали, че ще бъдат секции за местните избори със същите 

номера  и  секции  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент и 

националния  референдум и  ще  бъдат  разположени  в  две  съседни 

помещения.  Сега  това  разрешение  трябва  да  претърпи  промени. 

(Уточнения.)

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: По принцип кметът не определя 9-те 

цифри.  Искам  да  кажа,  че  кметът  определя  само  последните  три 

цифри.  От там нататък РИК по-скоро и ОИК определят  всичките 

9 цифри на базата на решението на ЦИК. Но задължение на кмета е 

да определи кои райони, улици обхваща и така нататък.

РОСИЦА МАТЕВА: И къде се разполагат секциите.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да,  и  къде  се  разполагат.  Ние 

говорим за номера на секциите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо Матева, това е важен въпрос и аз го записвам. 

По  номера  на  секциите  приемаме  ли  предложението  на 

господин Христов?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, с №  22 и 23.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Трябва да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  другият 

въпрос ще го обсъдим.

Първо да гласуваме, че остават тези номера, за да може той 

да отговори по този начин на „Информационно обслужване“.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.

Колеги, продължаваме обсъждането.

РОСИЦА  МАТЕВА: На  базата  на  нашите  протоколни 

решения преди изменението на  Изборния кодек би следвало да са 

открити 125 секции за изборите за президент и вицепрезидент и 125 

секции със същите номера за частичните избори за кмет на район 

„Младост“.  Сега  едните  125  с  местоположение  и  указание  би 

следвало да бъдат закрити.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващите 

въпроси, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То де факто има още един въпрос и 

половина.

Вторият въпрос е каква се предвижда да бъде структурата на 

фабричните номера на протоколите за частичните и местни избори 

във връзка с горния въпрос. И аз се бях учудил, но ей-сега госпожа 

Солакова ми предостави имейл, получен от „Демакс“ и който дава за 

миналата година каква е била структурата. Явно тя трябва да бъде 

абсолютно същата. Структурата е от 9-цифрен код, от които първите 

четири разряда са кодът на ОИК, което означава 2246 – е кодът на 

ОИК, а следващите пет разряда е кодът по ЕКАТТЕ или кодът на 

района. Останалите пет цифри са кодът на района – не знам какъв е 

на „Младост“, но явно се знае и те ще го напишат. Така че отговорът 

на втория въпрос де факто е свързан с отговора на „Демакс“, както 

са били протоколите от миналата година и смятам да приемем това 

нещо и така да го напишем. Кодът е 9-цифрен. (Реплики.)

Не  говорим  за  секции,  а  за  номерът  по  ЕКАТТЕ  от 

Статистиката.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Номерът  на  административен  район 

„Младост“ е 15.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Но протоколите съвсем друг номер 

имат, те нямат поредни номера – 1, 2, 3 и така нататък.  (Реплики.) 

Има друго, ма местните избори е по друг начин, нали Ви казвам? 

Четирите цифри са същите, но другото са пет цифри. Това номерът 

по  ЕКАТТЕ на  района.  Това  е  по  Статистиката.  (Реплики.) Няма 

секция, районът е един.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Номерът на Столична община е 36, 

на район „Младост“ е 15. И нататък продължава за избирателната 

секция.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Не  ме  разбирате,  няма  номер  на 

избирателна секция. ЕКАТТЕ съвсем друго означава. ЕКАТТЕ е 5-

цифрен код, няма секции.

РОСИЦА МАТЕВА: Да, но за София и за Столична община 

всеки район има отделни цифри и за район „Младост“ е 15.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Съгласен съм, че е 15, но това са две 

цифри, а не пет. Изпиши в интернет „ЕКАТТЕ“ – район „Младост“ – 

София, и ще излезе. Който трябва,  го знае.  (Реплики.) Всяко село, 

всеки град си има ЕКАТТЕ – 5-цифрен, това е статистически код.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Третият въпрос.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Третият въпрос е: „Предвижда ли се 

в  подвижната  секционна  избирателна  комисия  за  района  да 

произвежда  и  частични местни избори?“.  Вчера  помолих госпожа 

Грозева да попита.  Казаха,  че за  район „Младост“ специално има 

такава секция. Щом има, е редно да обслужва. Иначе има четири за 

целия район – за 23-ти район от 8 района.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: ОИК не е създала, защото не е събрала 

достатъчно заявления. (Реплика на Ивилина Алексиева.)

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Това смятам да са отговорите и на 

трите въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме отговорите и на другите два въпроса. 
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Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  

Таня Цанева),  против – няма.

Приемат се.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  Ви  да 

включим  в  дневния  ред  точка  –  Приемане  на  решение  относно 

попълване  и  промени  в  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

предложение за включване на нова точка. Предлагам, тъй като сме 

изчерпали от т. 1 до т. 4, да бъде нова т. 4а.

Колеги, режим на гласуване.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13.

Извън  залата  са:  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев  Ивайло 

Ивков, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева…

Трябва да прегласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Защото едно от 

имената не е излязло.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Не,  не.  То  не  ми  прие  гласуването 

изобщо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Името  Ви  не 

излиза, госпожо Матева.

Колеги, режим на прегласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия 

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Росица Матева, Таня Цанева),  против – няма.

Приема се.
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Преминаваме  към  нова  т.  4а  –  Приемане  на  решение 

относно  попълване  и  промени  в  съставите  на  секционните 

избирателни комисии извън страната.

Заповядайте, госпожо Грозева, за проекта на решение..

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги,  в  моя  папка  от  днешна  дата  е  качен  проект  на 

решение № 3879  – назначаване на СИК в чужбина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: самият файл се 

нарича  „Назначаване  на  СИК  извън страната“,  а  самият  проект  е 

относно  попълване  и  промени  в  съставите  на  секционните 

избирателни комисии.

Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  по  повод  приемането  на 

това решение, ще Ви докладвам отново писмо, вх. № ПВР-04-01-208 

от  28.10.2016  г.,  което  вчера  отложихме  за  запознаване  от 

ръководителя на ДКП в Ниш с изложени съображения за членовете 

на  СИК  както  в  Ниш,  така  и  в  Димитровград  и  Босилеград.  С 

предложения  проект  от  колегата  Грозева  се  съобразяват  част  от 

изложените тук обстоятелства в писмото, с изключение естествено 

на  предложенията  на  партиите,  които  са  били  назначени  с  наше 

Решение от 24.09.2016 г. Тоест, съобразяваме доколкото съставът е 

бил попълнен вече от партийни предложения, които са назначени и 

няма как да бъдат освободени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, успяхте ли да се запознаете?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, настоящото решение е относно 

попълване  и  промени  в  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии  извън  страната  за  гласуване  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 

ноември  2016  г.  Както  знаете,  с  Решение № 3849-ПВР/НР  от 

24.10.2016 г. В срок ние приехме решение за попълване, което обаче 

не  съдържаше пълната  комплектовка на  секционните избирателни 

комисии извън страната. В момента, разбира се, то няма да бъде така 
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оцветено, както го виждате на Вашите екрани – имената в черно са 

назначени с Решението № 3849. С настоящото решение се попълват 

съставите на 307 секционни избирателни комисии, като само на две 

места – в Ларнака и в Ню Йорк, в постоянното представителство на 

ООН  няма  по  един  член,  който  ще  бъде  допълнен  в  някое  от 

следващите решения.

Решението е в три точки. 

1.  Попълване  на  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии.

2. Промени в съставите – освобождаване и назначаване.

3. Поправка на технически грешки, касаещи имена, ЕГН-та и 

така нататък. 

Касае 307 секции. Новообразуваните не са включени. Те ще 

са предмет на последващо решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имаме ли коментари?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Фактически в зелено са предложенията 

на парламентарно представените партии и коалиции. Разбира се, то 

няма  да  бъде  така  оцветено,  както  го  виждате  Вие  –  всички  ще 

изглеждат  по  еднакъв  начин,  но  за  яснота  сме  го  оцветили  така. 

Червените попълнения са от представители на българската общност 

по предложение на МВнР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги! 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  А в „относно“ няма да слагаме 

„за изменение и допълнение“.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това касае 307 секции, но попълването 

на новообразуваните секции, тъй като консултациите, както знаете, 

се  проведоха днес  в 10,00 ч.,  ще бъде предмет на следващото ни 

решение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Казах го с оглед обстоятелството, 

че в т. 2 и т. 3 имаме поправка на технически грешки и изменение на 

съставите, тоест от зам.-председател или председател или член става 

еди-какво  си.  В  тази  връзка  съм  съгласен  по  т.  1  –  попълваме 
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съставите,  но  другите  две  обстоятелства  дали  трябва  в  „относно“ 

трябва да ги слагаме? Това ми беше въпросът.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Те са по предложения на партиите. Ето, 

и сега в момента след този доклад ще Ви докладвам предложения, 

които  са  включени  в  настоящото  решение.  Те  пристигат 

непрекъснато. Това са желания за размествания, които ние няма как 

да не уважим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така предложения проект на решение ведно с 

корекциите, направени в зала.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия 

Нейкова, Катя Иванова,  Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  

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

няма.

Колеги, това е Решение № 3894-ПВР/НР.

Приключихме с тази точка от дневния ред.

Колеги, продължаваме с т. 5 – Доклади по медийни пакети.

Бяхме стигнали до госпожа Иванова преди почивката.

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

20-453  от  28.10.2016 г.,  между  инициативен  комитет  „Граждани 

срещу  манипулациите  на  политиците“  и  кабелна  телевизия 

„Евроком  –  Царевец“  ООД.  Стойността  на  договора  е  6048  лв. 

Същият е качен в „Медийни пакети“ в заседанието от 28.10.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имате ли коментари? 

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  
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Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), 

против – 3 (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева).

Одобри се този договор.

Продължете.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам Ви договор, № НР-20-

436  от  28.10.2016 г.,  между  коалиция  „Политическа  партия 

„Движение  21“  и  ПП НДСВ,  от  една  страна,  и  Агенция  „Кросс“ 

ООД, става дума за сайта „Кросс БГ“ в размер на 4000 лв. (Реплика 

на Ивайло Ивков.)

Банер – 728/90, цена за 1000 импресии – 12 лв. без ДДС, брой 

импресии – 152770, пиар публикации – един брой, цена 1500 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? 

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 7 

(Александър Андреев, Владимир Пенев, Емануил Христов, Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Не се одобри този договор.

Заповядайте, господин Андреев, за отрицателен вот.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

„против“,  защото  считам,  че  Централната  избирателна  комисия 

независимо от всичко следва да бъде последователна в прилагането 

на своите решения, където по силата на които за целите на самите 

решения  за  предоставяне  на  медийни  пакети,   са  изключени 

доставчиците на онлайн новинарски услуги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете със следващ договор.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Докладвам  договор,  № НР-20-437  от 

28.10.2016 г.,  между  ПП  „Движение  за  радикална  промяна 

Българската  пролет“  и  Институт  за  стратегии  и  анализи  ЕООД, 
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медийна услуга в сайта „Епицентър.бг“.  Стойността на медийната 

услуга е 3000 лв. (Реплика на Ивайло Ивков.)

Институтът за стратегии и анализи, медийна услуга в сайта 

„Епицентър.бг“. Пак има банер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева).

Колеги, не одобрихме и този договор.

Продължете със следващия.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам Ви договор, № НР-20-

443  от  28.10.2016 г.,  между  инициативен  комитет  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания по  въпросите  на 

националния референдум, представляван от Александър Димитров и 

„Елит медия България“  ЕООД, телевизия  Канал  3.  Стойността  на 

договора е 24072 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

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

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

Цанева),  против – 3 (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

Матева).

Одобри се този договор.

Продължете.

КАТЯ ИВАНОВА: Нямам повече договори.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е господин Арнаудов, след това ще върнем и на госпожа 

Цанева.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № 

ПВР-20-561  от  27.10.2016  г.  между  телевизия  „Евроком“  и 

инициативен  комитет,  представляван  от  Валентин  Николов  на 

стойност 23115,75 лв. с предмет – за колегата Ивков – излъчване на 

предизборен  спот  в  програмата  на  телевизията,  едноминутен,  в 

различни часови пояси, общо 50 пъти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Петдесет  пъти от кога до кога?  По кое 

време и на какви цени?

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Часовите пояси са от 7,00 до 18,00 ч. 

вечерта,  21  пъти  излъчване.  Следващият  часови  пояс  е  от  18,00 

вечерта  до 23,00 ч.,  още 21 пъти.  Последният часови пояс  е  през 

нощта – от 23,00 ч. до 2,00 ч., 8 пъти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

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

против –  4  (Ивайло Ивков,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  

Росица Матева).

Одобри се и този договор.

Продължете.

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Колеги, следващ договор, вх. № ПВР-

20-563  от  27.10.2016  г.,  отново  между  телевизия  „Евроком“  и 

инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Николай 

Банев.  Договорът  е  на  цена  14310  лв.  със  следния  предмет: 

„Излъчване  на  30-секунден  предизборен  спот  в  програмата  на 
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телевизия „Евроком“ в часовия диапазон 7,00 ч. сутринта – 18,00 ч. 

вечерта, 25 пъти, отново излъчване на 30-секунден предизборен спот 

в диапазона 18,00 ч. вечерта – 23,00 ч. вечерта, 15 пъти и изработка 

на предизборен спот – 30 секунди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева),   против  –  4  (Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева).

Одобри се и този договор.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  Ви  договор, 

вх. № ПВР-20-564  от  27.10.2016  г.  между  „Вокс.бг“  ЕООД  и  ПП 

„Балканска  демократична  лига“.  Става  въпрос  за  участие  на 

предавания  на  живо  във  „Вокс.бг“  –  това  е  онлайн  радио  – 

обръщения и послания в радио „Вокс“ и излъчване на 30-секунден 

рекламен  спот  в  програмата  на  радио  „Вокс“  и  10  рекламни 

материали в сектор „Избори 2016 г.“  на уебсайт радио „Вокс.бг“. 

Стойността на договора е 15150 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ако 

обичате, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

против  –  5  (Александър  Андреев, Владимир  Пенев,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева).

Заповядайте за отрицателен вот.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Гласувах  „против“  със  същите 

мотиви, както изложих в предходния отрицателен вот, които моля да 

се приложат и към този.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам Ви договор, вх. № 

ПВР-20-573 от 28.10.2016 г. между Информационна агенция „Блиц“ 

ЕООД и инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент  Пламен  Орешарски.  Договорът  е  на  стойност  2400  лв. 

Публикации на базата получени материали ги публикува на сайта на 

„Блиц.бг“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),   против  –  5 

(Александър Андреев, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Росица Матева).

И този договор се одобри.

Продължете.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Нямам повече договори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Цанева. (Реплика на Таня Цанева.)

Колеги, продължаваме със следващ докладчик в зала – няма 

ги докладчиците в залата,  госпожа Грозева по  т.  9  – Искания за 

изплащане на възнаграждения.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с входящ № МИ-15-11-000 от 

25.10.2016  г.  и  от  19.10.2016  г.  и  от  25.10.2016  г.  е  пристигнала 

поправка.  Получили  сме  писмо  от  ОИК-Столична,  с  която  са  ни 

предоставили  документи  и  са  поискали  изплащане  на 

възнаграждение, а именно, както следва. На 16.08.2016 г. са провели 
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заседание относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета 

на  район „Младост“.  На  заседанието  са  присъствали  председател, 

двама зам.-председатели и секретар и 12 членове. 

На  09.05.2016  г.  са  провели  заседание,  на  което  са 

присъствали председател, двама зам.-председатели и секретар и 12 

членове относно определяне на членове от общинската избирателна 

комисия за разпечатване на запечатано помещение.

На 28.03.2016 г. е осъществено дежурство председател, зам.-

председател и един член във връзка с процесуално представителство 

във Върховния административен съд по дело № 14698 от 20015 г. На 

05.04.2016  г.  е  осъществено  дежурство  от  председател,  зам.-

председател и член по дело във Върховния административен съд № 

859 от 2016 г. На 27.04.2016 г. отново процесуално представителство 

на председател, зам.-председател и член по АД № 694 от 2016 г.

На  19.05.2016  г.  двама  члена  са  осъществили  дежурство 

относно присъствие при разпечатване на запечатано помещение. На 

24.08.2016 г. също дежурство на двама члена относно  разпечатване 

по друг повод на запечатано помещение.

На  27.03.2016  г.  председател,  зам.-председател  и  член  са 

осъществили дежурство относно подготовката на доказателства по 

преписка  по  дело  №  14698.  На  04.04.2016  г.  председател,  зам.-

председател  и член са комплектували преписка по дело № 859 от 

2016  г.  и  на  26.04.2016  г.  също  са  осъществили  дежурство  от 

председател, зам.-председател и член във връзка с комплектуване по 

преписка по АД № 694 от 2016 г. 

Налице  е  контролен  лист  за  предварителен  контрол.  Към 

преписката  са  приложени  протоколи  от  съдебните  заседания  по 

делата,  по  които  Ви  докладвах.  Протокол  от  заседание  на 

общинската  избирателна  комисия  по  повод  предсрочно 

прекратяване пълномощията на район „Младост“, както и протоколи 

относно  разпечатаните  помещения,  за  които  Ви  докладвах  за 

осъществените дежурства, поради което Ви предлагам да одобрим 
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така  докладваните  от  мен  две  заседания  и  дежурствата,  които 

изброих за изплащане на Столична ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Севинч 

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

Приема се.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  имам  едно 

организационно процедурно предложение. 

Днес  е  краят  на  месеца.  Имаме  ли  избори  на  6  ноември, 

евентуално на  13  ноември 2016  г.?  Предлагам  всички искания  за 

възнаграждения,  които постъпят в периода от утре до 20 ноември 

2016 г. да не се гледат, да се гледат от 21 ноември 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, бих искала да допълня – всички писма от районни 

управления или от районни прокуратури, с които искат да идват при 

нас и да си извършват експертизи, също да бъдат разглеждани след 

изборите.

Колеги, режим на гласуване на това предложение.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Колеги, т. 7 – Доклади по жалби и сигнали.

Колеги,  имаме  жалби  и  сигнали,  по  които  трябва  да  се 

произнесем днес.
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Първи е господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

жалба, получена по електронната поща на ЦИК, вх. № ПВР-10-38 от 

28.10.2016 г. от Аглика Виденова – упълномощен представител на 

инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова 

като  независими  кандидати  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на изборите на 6 ноември 2016 г. В жалбата се твърди, 

че госпожа Десислава Атанасова – депутат от ПГ на ПП ГЕРБ, от 

парламентарната  трибуна  на  Народното  събрание  представя 

декларация, с която опетнява доброто име и честта на кандидата за 

независим  президент  на  Република  България  ген.  Румен  Радев. 

Всичко това се случва по времето на излъчването на парламентарния 

контрол  на  Народното  събрание  по  БНТ.  Твърди  се  също  така  в 

жалбата, че това е нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, 

който забранява предизборната агитация  в държавни и общински 

учреждения.

В  жалбата  също  така  има  искане  нарушителите  да  бъдат 

санкционирани. Към жалбата има приложено пълномощно в полза 

на  Аглика  Виденова.  Пълномощното  е  нотариално  заверено. 

Липсват  обаче  към  пълномощното  други  доказателства,  които  да 

потвърждават  направените  твърдения.  В  тази  връзка  направих 

проверка  на  интернет  страницата  на  БНТ,  както  и  на  интернет 

страницата  на  Народното  събрание  и  не  можах  да  открия  този 

материал, поради което правя предложение да изискаме от БНТ този 

материал и впоследствие да Ви предложа проект на решение, колеги.

Жалбата е качена в моя папка за днешно заседание с № ПВР-

10-38 от 28.10.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари по така направеното предложение? 

Гласуваме.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – 2 (Емануил Христов, Йорданка Ганчева).

Прие се това предложение.

Заповядайте, господин Райков, за втора жалба.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  би  трябвало  да  е  в  днешна 

папка.  Проектът  е  относно  сигнал  за  нарушение  на  сигнал  за 

нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс за платена 

форма на предизборна агитация от доставчика на медийни услуги 

радиопрограма „Енджой“. Сигналът от СЕМ е във вчерашната папка 

с моите инициали, а решението е от днес.

Постъпил е сигнал в ЦИК, вх. № ПВР-20-571 от 28.10.2016 г., 

от председателя на СЕМ Мария Стоянова. В същия се посочва, че 

при  проведен  мониторинг  върху  дейността  на  доставчиците  на 

медийни  услуги  в  предизборната  кампания  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  през  2016  г.  е  установено,  че 

платените форми на предизборна агитация в излъчени форми – клип 

на Десислава  Петрова Иванчева – независим кандидат за  кмет на 

Младост…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 

госпожа Солакова да води.

МАРТИН  РАЙКОВ:  И  кандидатът  за  президент  Красимир 

Каракачанов  (с  №  19  в  Бюлетината),  на  28.10.2016  г.  в 

радиопрограма  „Енджой“  на  доставчика  на  медийни  услуги 

„Си.Джей“  ООД,  агитационните  материали  не  съдържат  звуково 

съобщение, че формата е платена. Към сигнала, който е изпратен по 

компетентност на ЦИК, е приложен 1 брой електронен носител със 

запис  на  платената  форма  на  предизборна  агитация.Централната 

избирателна комисия установява нарушение във връзка с чл. 179 от 

ИК. 

Запознайте се с материала. 

Внимателно ги изслушах и на двата  ги  установих.  Започва 

заставката, че е предизборна кампания, но никъде не се съобщава на 
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сайта на медията – има качени две таблици, в които е упоменато, че 

и двата субекта имат сключени договори за медийни услуги.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  момента  се 

запознавате, доколкото виждам, с материала, който е във вътрешната 

мрежа.

МАРТИН РАЙКОВ: За по-голяма точност,  понеже не знам 

защо  Съвета  за  електронни  медии  ни  изпраща  по  едночасови 

заставки на доставчика. Едното – вторият клип е в 58-та минута – за 

Красимир  Каракачанов,  а  в  43,20  мин.  Започва  клипът,  където 

въобще  не  е  упоменато,  че  са  платени  форми.  И  двете  съм  ги 

прослушал изцяло. Наистина това се установява.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Това  уточнение  беше  важно  и  ще 

намали може би времето на запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  беше 

представен проектът на решение. Мисля, че успяхме да се запознаем 

с публикувания във вътрешната мрежа материал.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

Солакова,  Цветозар  Томов),   против –  3  (Владимир  Пенев,  Таня 

Цанева, Росица Матева).

Колеги, това е Решение № 3895-ПВР/МИ. (Реплики.)

Колеги, отменям!

МАРТИН  РАЙКОВ:  Чета  Ви:  „Във  връзка  с  проведен 

мониторинг  върху  дейността  на  доставчици  на  медийни услуги  в 

предизборна кампания за президент и вицепрезидент…“

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Може  в  две  решения. 

(Уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с оглед 

така изложените мотиви и и така изложения диспозитив, приемам, 
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че  току-що  приетото  решение  е  с  №  3895-ПВР  се  отнася  до 

нарушението, извършено на 59-тата минута.

Другият  проект на  решение,  господин Райков,  е  доколкото 

разбирам, относно нарушението, извършено на 43-тата минута.

МАРТИН РАЙКОВ: Това е вторият файл. Те са два файла. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Решението, 

което  взехме,  беше   за  нарушение,  извършено  предизборната 

кампания за президент и вицепрезидент на републиката, колеги.

Сега гласуваме проекта на решение, свързан с установяване 

на  нарушение  в  предизборната  кампания  за  частичните  и  местни 

избори.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

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

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),   против  –  2 

(Владимир Пенев, Таня Цанева).

Колеги,  отново  повтарям  номерата  на  решенията. 

Предходното  Решение,  с  което  установихме  нарушение  в 

предизборната  кампания  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката е  с  №  3895-ПВР.  Решението,  току-що  взехме,  е  с 

№ 3896-МИ.

Имате ли още доклади по тази точка?

МАРТИН РАЙКОВ: Не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик по тази точка е господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх.  № ПВР-22-531 от  28.10.2016 г.  е 

постъпила жалба от Ангел Кръстев до ЦИК, до РИК-Пазарджик. С 

решение № 40 РИК-Пазарджик бил назначен за председател на СИК 

– еди-коя си.  На 25.10.2016 г.  с  Решение еди-кое си на РИК „ме 

освободиха от длъжността по предложение на“ еди-кой си. Според 

думите на еди-коя си – от протокола, съставен – „всички отстранени 
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лица са уведомени, пък аз не съм. Моля да разгледате случая и да се 

произнесете“.  Малко след това  идва към същата  дата,  към същия 

входящ  номер:  „Моля  подадената  от  мен  жалба  да  не  бъде 

разгледана. Не желая да се предприема каквото и да било. 

За сведение Ви го докладвам. Единственото ми притеснение 

е, че първоначалното е прикрепено, има и подписа му, тя е качена 

във  вътрешната  мрежа  от  28.10.2016  г.,  а  след  това  идва  по 

електронната  поща.  В  крайна  сметка  съм  склонен  да  приема,  че 

жалбата преди да бъде разгледана – това е в срока, е оттеглена. При 

това положение ви го докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

С това изчерпахме тази точка от дневния ред.

Колеги, продължаваме с няколко доклада.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  да  сключим 

граждански  договор,  да  поканим  за  сключване  на  граждански 

договор за работа пред зала на Диана Милева Милева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  можете 

да  се  запознаете  с  биографията  на  дамата,  публикувана  във 

вътрешната мрежа.

Колеги,  режим  на  гласуване  –  сключване  на  договор  при 

същите условия в същия срок на възнаграждение, както с другото 

лице и както е трайната практика на комисията ни.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

– няма.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Извън  залата  –  Бойчо  Арнаудов, 

Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Румен Цачев и Румяна Сидерова. Тоест, тези колеги не взеха 

участие в това гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И за „БиБиСи“, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  докладвам  Ви  писмо,  вх.  №  ПВР-20-465  от 

25.10.2016 г.  Ако си спомняте,  докладвах Ви запитване от „Би Би 

Си“ за интервю и за заснемане на материал в ЦИК. В момента с това 

писмо се уточнява, че възможността им е в четвъртък, на 3 ноември 

2016 г., след 13,00 ч. местно време да дойдат в сградата на ЦИК, за 

да заснемат и да вземат интервю от говорител или от лице, което 

бъде  определено  от  ЦИК,  като  допълнително  ще  изпратят 

въпросите. В основни линии ще се говори за възможно хакерство и 

за  това  какви  мерки  се  полагат  от  ЦИК,  за  да  се  предотврати 

хакерски  пробив по време на  предстоящите  президентски  избори. 

Може би в отговора да  уточним,  че  досега  хакерски пробив не е 

имало. Имало е DDoS-атаки. И да им върнем отговор, че приемаме в 

четвъртък  на  3 ноември  2016  г.,  след  13,00  ч.  като  в  оперативен 

порядък ги молим да се уточни по-точен час и допълнително, след 

като  пристигнат  въпросите,  ще  им  кажем  с  кого  ще  им  бъде 

интервюто.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване на този отговор.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  са  публикувани  изготвените  въз  основа  на  протоколно 

решение на Централната избирателна комисия граждански договори 

с експертите от Администрацията на Министерския съвет, които ни 

подпомагаха. Вчера включително Николай Желязков допълни с една 
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обяснителна  записка  с  оглед  уточнението  при  определянето  на 

възнаграждението  съгласуването  с  ръководителите  или 

председателите  на  комисиите  за  провеждане  на  процедури  при 

условията и по реда на ЗОП. Така също и участвалите членове на 

комисията  в  съставите  на  конкурсните  комисии.  А  специално  за 

процедурата  по  отпечатване  на  бюлетини,  възнаграждението  на 

двамата  експерти,  които  подпомогнаха  дейността  на  ЦИК  в  тази 

посока,  е  съвместно  решение  на  тримата  членове  на  ЦИК,  които 

бяхме  в  състава  на  тази  комисия.  При  всички  случаи  беше 

съобразено и становището, което изразиха колегите юрисконсулти с 

оглед  на  това,  че  те  получиха  тази  експертна  помощ  и  при 

подготовката на самите документации за предлагане на вниманието 

на Централната избирателна комисия.

Колеги, ако не сте ги видели до този момент и искате да се 

запознаете, могат да се гласуват утре. Молбата ми е в понеделник 

вече да бъдат факт, доколкото ние помолихме да ни подпомагат по 

време и на изпълнението на договорите за възлагане на определени 

услуги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Райков иска да се включи в тази дискусия.

МАРТИН РАЙКОВ: Ще помоля да ги гласуваме днес, да не 

ги бавим хората. В лично качество аз съм изключително доволен от 

специалистите, които ни предлагат от Министерския съвет и няма 

смисъл да го отлагаме ден за ден, за следващ ден, при положение че 

хората са много качествени и страшно много ни подпомогнаха. Аз 

съм участвал в три поръчки и в трите съм бил подплатен с техните 

знания  по ЗОП и  по  обществената  поръчка.  В  лично качество  го 

казвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 

желаещ да се запознава допълнително? Не виждам.

Тогава  подлагам анблок  на  гласуване  сключването  на  тези 

договори  при  съответните  условия  на  двоен  подпис  и  със 
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съответното  предвидено  предмет,  възнаграждение  и  времетраене, 

естествено.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

против – няма.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: В това гласуване не участваха колегите 

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това 

закривам днешното заседание на ЦИК.

Свиквам следващото заседание утре, 30 октомври 2016 г., от 

14,00 ч.

(Закрито в 19,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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