
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 428

  

На 28 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I.  ИЗБОРИ  ЗА  ПРЕЗИДЕНТ  И  ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  НА 

РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

1. Проект на решение относно гласуване на избиратели със 

заличени адреси.

Докладва: Росица Матева

1а.  Доклад  относно  секции  за  експериментално  машинно 

преброяване.

Докладва: Цветозар Томов

2.  Доклад  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

3.  Доклад  относно  допълнителни  дейности  във  връзка  с 

компютърната обработка на резултатите.

Докладва: Емануил Христов.

4. Регистрации на наблюдатели.

Докладват: Мартин Райков, Бойчо Арнаудов

5. Доклади по медийни пакети.

Докладват: Таня Цанева, Бойчо Арнаудов,

Катя Иванова, Мартин Райков

II. МЕСТНИ ИЗБОРИ



6. Одобряване на бюлетината за район „Младост”.

Докладва: Севинч Солакова

7.  Проект  на  решение относно  възнагражденията  на  СИК, 

които ще произведат частични местни избори в район „Младост”, 

кметство Грохотно и кметство Друмево на 6 ноември 2016 г.

Докладва: Иванка Грозева

III. ДРУГИ.

8. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Румен Цачев, Катя Иванова, Владимир Пенев

9. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват:  Йорданка Ганчева, Александър Андреев, Георги,  

Баханов,  Владимир  Пенев Катя  Иванов,  Румен  Цачев,  Метис 

Сюлейман,  Бойчо  Арнаудов,  Мартин  Райков,  Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев

10. Искания за изплащане на възнаграждения.

Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков, 

Иванка Грозева

11.  Доклади  по  писма  до  районни  управления  на  МВР  и 

прокуратури.

Докладват: Ивайло Ивков, Метин Сюлейман,

 Георги Баханов

12. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  Ганчева,  Георги 

Баханов,  Александър  Андреев,  Мария  Бойкинова,  Катя  Иванова,  

Метин  Сюлейман,  Цветозар  Томов,  Росица  Матева,  Иванка 

Грозева, Ивайло Ивков, Румен Цачев.

13. Разни.

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен  Цачев, Румяна Сидерова и Таня 

Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Румяна Сидерова и Александър Андреев

Заседанието  бе  открито  в  14,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 16 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  предлагам ви следния предложен от вас  проект на 

дневен ред, като очаквам, разбира се, той да бъде допълнен с оглед и 

на разговорите, които водихме вчера.

Колеги,  в  тематична  рубрика  „Избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум”  точка 

първа е  Проект на  решение относно гласуване на избиратели  със 

заличени адреси.  Докладчик е  госпожа Матева.  Точка 2 – Доклад 

относно организацията на гласуването извън страната.  Докладчик – 

госпожа Ганчева. Точка 3 – Доклад относно допълнителни дейности 

във връзка с компютърна обработка с докладчик господин Христов. 

Точка  четвърта  –  Регистрации  на  наблюдатели,  докладчици 

господин Райков и  господин Арнаудов.  Точка  пета  –  Доклади по 

медийни пакети с докладчици господин Цанев, господин Арнаудов, 

госпожа Иванова и господин Райков.

В  тематична  рубрика  „Местни  избори”  точка  шест  – 

Одобряване на бюлетината за район „Младост”, докладчик госпожа 

Солакова.  Аз ще помоля обаче тя да премине като точка първа, в 

смисъл, ние ще я разглеждаме като точка шеста, но като приоритет 

първа  по  реда.  Точка  седем  –  Проект  на  решение  относно 
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възнагражденията  на СИК,  които ще произведат  частични местни 

избори в район „Младост”, кметство Грохотно и кметство Друмево 

на 6 ноември 2016 г., докладчик госпожа Грозева.

В тематична рубрика „Други”. Точка осма – Доклади по дела, 

жалби и сигнали. Докладчици: господин Цачев, госпожа Иванова и 

господин Пенев. Девета точка – Искания за отваряне на запечатани 

помещения  с  докладчиците  от  вчера.  Десета  точка  –  Искания  за 

изплащане на възнаграждения с  докладчици от  вчера.  Точка 11 – 

Доклади по писма до районни управления на МВР и прокуратури с 

докладчици  господин  Ивков  и  господин  Сюлейман.  Точка  12  - 

Доклади  по  писма  с  докладчици  от  вчера.  Точка  13  –  Разни,  с 

докладчик от вчера.

Колеги,  имате  ли предложения за  изменения и  допълнения 

към така предложения дневен ред? Господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да  ме  включите  в  точката  за 

отваряне на помещения и да включите анекса към договора от вчера. 

Не видях дали е включена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  по  същия 

начин е формулирана точката, това е т. 3 от дневния ред.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  И  може  би  към  точка  3  да  има  и 

точка  3а,  тъй  като  се  получиха  допълнително  три  въпроса  от 

„Информационно обслужване”,  на  които  трябва  спешно  да  дадем 

отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  ги 

разгледаме в тази точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов беше следващият.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да ме включите в доклади по писма до 

районни  управления  на  МВР  и  прокуратури.  И  виждам,  че  не  е 

преписано коректно докладите по писма, тъй като вчера проявихме 

разбиране и мисля, че е коректно всички докладчици от вчера, които 

не  са  докладвали,  по  реда,  в  който  са  били  вчера,  да  бъдат 

прехвърлени за днес.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Очаквах, че така 

е направено,  господин Баханов. Вие бяхме в началото, не ви виждам 

името, съжалявам за това.

Госпожа Солакова беше следващата.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С информация относно доставката на 

бюлетините с оглед първия ден от графика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Струва ми се, че 

тази  информация  трябва  да  бъде  в  началото  заедно  с  други 

информации, госпожо Солакова.

Господин Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Ако е възможно да включим 

като една бърза точка в дневния ред избирателни секции, които да 

бъдат  включени  при  експерименталното  машинно  преброяване. 

Предложенията са представени пред Комисията, да вземем решение, 

за да може да информираме колегите от 24.Район още днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам го като 

точка  1а.  Доклад  относно  секции  за  експериментално  машинно 

преброяване. Докладчик – господин Томов.

Господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в точката за отваряне на 

запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах. 

Госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В изплащане на възнаграждения да ме 

включите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други?  Не 

виждам.

Колеги,  преминаваме  към  гласуване  на  така  предлжения  и 

допълнен дневен ред.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов). 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

няколко съобщения.

Колеги,  днес  в  „Държавен вестник” бр.  85  от 28 октомври 

2016  г.  е  обнародван  Законът  за  изменение  и  допълнение  на 

Изборния кодекс. Докладът е за сведение.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за съобщение.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, предвид това, че 

на 31 октомври изтича срокът за избирателите с трайни увреждания, 

които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в случай че 

на  територията  на  населеното  място  има  назначена  подвижна 

секционна избирателна комисия,  ви предлагам да  публикуваме на 

нашата  страница  съобщение  за  изтичащия  срок.  Текстът  на 

съобщението е в папка с моите инициали във вътрешната мрежа и е 

стандартен. И да го изпратим на вниманието на медиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

Цветозар Томов). 

Колеги,  отново  преди  точките  в  дневния  ред  ще  помоля 

госпожа Солакова за информация относно старта на предаването на 

бюлетините.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  по  утвърдения 

график с Печатницата на БНБ днес е началната дата за предаване на 

бюлетините  от  печатницата  на  представители  на  областните 

администрации  и  упълномощените  членове  на  районните 

избирателни  комисии.  За  днес  е  предвидено  предаване  и 
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транспортиране  на  бюлетините  за  Бургас,  Сливен,  Ямбол,  Стара 

Загора, Пловдив-град, Пловдив-област и за Пазарджик.

Съвсем накратко ще ви информирам. Днес имаше само един 

технически проблем, поради който в 8,30 ч. първият транспорт не 

можа да тръгне на време поради липсващ ескортиращ автомобил от 

страна  на  Министерството  на  вътрешните  работи.  Свързах  се  с 

кабинета  на  главния  секретар  на  МВР,  съответно  Национална 

полиция и заместник-директор или началник на жандармерията ме 

информира, че те поемат този ескорт. Създадена беше организация. 

Тъй като по маршрута Сливен-Ямбол, който също по график е днес в 

9  ч.,  ескортиращ  автомобил  от  жандармерията  придружи  и 

ескортира  и  автомобила  с  бюлетините  за  Бургаски  район,  като 

организацията е такава, че до Стара Загора ще бъде този ескорт, след 

Стара Загора ще бъдат поети от автомобил на Областна дирекция на 

МВР – Бургас.

Надявам се  това  да  е  единственият  проблем.  На  този  етап 

други  проблеми  не  са  възникнали.  За  утрешния  график  всичко  е 

координирано  между  областните  администрации  и  районните 

избирателни комисии и звената на Министерството на вътрешните 

работи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 

последно съобщение преди точка първа от дневния ред е във връзка 

с  предложението  за  среща  с  представители  на  РИК,  ОИК  и 

Централната  избирателна  комисия.  Госпожо Грозева,  заповядайте. 

Давам ви думата, защото днес сте били група колеги на обучение на 

РИК и  има  предложение,  което  разбрах  преди  заседанието,  да  се 

направи среща с представители на Районната избирателна комисия и 

на Общинската избирателна комисия.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Да,  уважаеми  колеги,  така  беше.  Те 

започнаха  обучението  с  тези  въпроси.  Помолихме  ги  да  не 

занимаваме  останалите  районни  избирателни  комисии,  тъй  като 

Централната избирателна комисия още не е взела решение и не е 

проведено обсъждане по техните въпроси. Разбрахме се, че не по-
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рано от 16 ч. днес ние ще им се обадим, за да пратят представители, 

ако  вземем  съответното  решение,  за  да  им  го  съобщим.  За  това 

фактически пред всички присъстващи съм уведомила РИК-23.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. Колеги, доколкото разбирам, на обучението днес 

са се появили въпроси, които са специфични и свързани с дейността 

на  РИК-23  и  Столична  общинска  избирателна  комисия. 

Предложението е да направим среща днес с тях, за да си поставят 

специфичните въпроси, а също така и да обменят вероятно и своите 

виждания по тези въпроси.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  считам,  че  тази 

среща днес  е  абсолютно излишна,  имайки предвид факта,  че  има 

още много неизяснени въпроси, по които Централната избирателна 

комисия  трябва  да  взема  решения,  които  касаят  специфичните 

въпроси  за  РИК-23.  Така  че,  ако  колегите,  които  ас  били  на 

обучението, са поели някакъв ангажимент и ако трябва да се направи 

тази среща, но само по въпросите, които са зададени до момента и 

на които имаме отговор, предлагам да се направи такава среща, но 

само  с  колегите,  които  са  били  на  обучение.  Тоест  Централната 

избирателна  комисия  да  си  кара  по  дневния  ред,  тъй  като  е 

достатъчно дълъг и обемист. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Две 

предложения  има.  Първа  е  госпожа  Матева,  след  това  госпожа 

Грозева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  аз мисля,  че въпросите,  които 

има Районната избирателна комисия, са важни с оглед на нейната 

работа.  Същото  би  се  случило,  ако  се  чуем  с  Общинската 

избирателна  комисия  предполагам.  Аз  мисля,  че  ако  те  бъдат 

поканени тук,  за  да  изложат  нещата,  по  които  искат  да  се  вземе 

решение или не знаят какви решения да вземат или се двоумят, е 

добре  да  ги  поканим  и  да  ги  изслушаме.  Това,  разбира  се,  не 

означава,  че ние ще им съобщим някакви невзети все още от нас 
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решения, а по-скоро да се информираме за техните проблеми и да 

получим  по-голяма  информация,  за  да  можем  и  ние  да  вземем 

решенията,  които  е  необходимо  във  връзка  с  измененията  на 

Кодекса, които са в сила от днес. Това беше идеята – всъщност да 

можем да обменим информация. Разбира се, когато ние не сме взели 

решение, няма как да ги информираме какво решение ще вземем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Дуплика – господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз съм сигурен, че въпросите, които ще 

постави Районната избирателна комисия – 23 район, са важни, това е 

безспорно  така.  Но  пак  изказвам  мнение,  че  ако  имат  въпроси, 

групата,  която участва  на обучението,  тя  да отиде,  да  им зададат 

въпроси  и  на  тези,  на  които  групата  може  да  отговори,  да  им 

отговори, а другите групата, която е била на обучение да ги постави 

пред  Централната  избирателна  комисия  за  по-нататъшно 

разглеждане, ако не може самата група да отговори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  що  се  касае  до  групата  за  обучение,  тя  така  или  иначе 

обучава и може да прави, господин Баханов, това, което вие казахте. 

Считате  ли,  че  това  трябва  да  го  подлагам  на  гласуване?  Аз  не 

считам, че това трябва да се подлага на гласуване, но ако искате, ще 

го подложа.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  видяхме  алтернативния 

вариант,  който  господин  постави,  той  всъщност  е  в  рамките  на 

комуникацията и обученията, така че той тъй или иначе ще се случи.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че тази среща 

е  провокирана  само  и  единствено  от  въпроси,  свързани  с 

измененията в изборното законодателство, които касаят частичния 

избор  в  район  „Младост”.  Дотолкова  доколкото  Централната 

избирателна  комисия  все  още  няма  свои  решения  в  тази  връзка, 

касаещи организацията на избор, аз считам, че не е лошо да чуем 

въпросите, които двете комисии имат да ни поставят, за да можем да 
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ги  имаме  предвид  при  формулиране  на  собствените  ни  решения 

впоследствие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  да 

организираме  днес  работна  среща  с  представители  на  Районната 

избирателна  комисия  в  23-ти  район  и  на  представители  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Столична  община  в  16,30  ч. 

Мисля, че до 16,30 ч. ще могат да се организират, ако не – в по-късен 

час, 17 ч.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Ерхан  Чаушев 

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  

Томов);  против  –  5 (Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Йорданка Ганчева, Румен Цачев).

Колеги,  взе  се  това  решение.  Госпожо Грозева,  ще помоля 

вие да направите тази организация.

Преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред  –  госпожо 

Матева, заповядайте.

Точка  1.  Проект  на  решение  относно  гласуване  на 

избиратели със заличени адреси.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ПВР-06-47 от 27 октомври 2016 г., изпратено на Централната 

избирателна комисия от секретаря на община Мизия във връзка с 

гласуване на избиратели/гласоподаватели в община Мизия, на които 

служебно са заличени адресите на основание § 10 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба  №  РД-02-20-9  от  21  май  2011  г.  за  функциониране  на 

Единната  система  за  гражданска  регистрация,  издадена  от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
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В  тази  връзка  съм  подготвила  проект  за  решение,  същия 

който взехме преди няколко дни за Трън и малко по-рано за община 

Аврен,  с  което  ви  предлагам  да  бъде  указано  на  общинската 

администрация  на  избирателите,  съответно  гласоподавателите,  на 

които са заличени адресите на територията на община Мизия, те да 

бъдат  дописани  на  ръка  от  общинската  администрация  в 

избирателните  списъци,  преди  да  бъдат  предадени  списъците  на 

секционните избирателни комисии. А ако това не се случи, във втора 

точка  на  диспозитива  указваме  действието  на  секционните 

избирателни комисии в  изборния ден. Правя една корекция в първа 

и във втора точка – изречението, че не са включени от общинската 

администрация след вписването на ръка ще претърпи лека корекция 

и  ще  бъде  записано,  че  след  вписването  на  ръка  не  са   в 

избирателните  списъци  от  общинската  администрация,  следва  да 

бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък 

и да бъдат допуснати до гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване. Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Във втора точка пише, че са включени, а 

същевременно да бъдат дописвани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други въпроси, 

колеги? Господин Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това изискване да бъдат дописани само ако 

не фигурират в списъка… Ако фигурират в списъка на заличените 

лица, те могат да бъдат дописани в общия ред, който си е, ако се 

снабдят с удостоверение от общината.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колега  Цачев,  това  се  отнася  само за 

тези избиратели, които са със служебно заличени адреси и по тази 

причина не фигурират изобщо в избирателните списъци.

Аз съм подготвила общ проект, който ще ви докладвам след 

това, но сега ви предлагам да вземем решение за Мизия, тъй като 

имаме писмо.

Колеги, оттеглям си доклада.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това не е 

оттегляне,  защото  по  нашия  правилник  доклад  не  може  да  се 

оттегли, след като е внесен в дневния ред.  Но, колеги, това е по-

скоро процедура за отлагане за допълнително проучване и доклад.

Колеги, има предложение за отлагане разглеждането на тази 

точка.

РОСИЦА МАТЕВА: Кой направи това предложение?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз.  Режим  на 

гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Емануил  Христов,  

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – 7 (Бойчо Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова, Мартин Райков, Росица Матева)

Колеги,  не  се  отлага  и  продължаваме да  разглеждаме  този 

проект.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  заявих,  че 

оттеглям  доклада  и  ако  трябва,  ще  изляза  от  заседание.  Защото 

имаме практика, че когато докладчик излезе от зала, не се разглежда 

неговия доклад и това е по доклад на колегата Цачев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  по 

доклада, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Доколкото колегата Матева е подготвила 

едно  принципно  решение,  което  предлага  да  бъде  разпратено  до 

всички общини и аз смятам, че и хипотезата Мизия, и Трън, и Аврен 

попадат  в  тази  категория,  аз  ви  предлагам  да  преминем  към 

разглеждането на това общо принципно решение и ако го одобрим, 

то ще важи и за Мизия. Това е моето предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  не  съм  съгласна  с  този  подход  и 

затова ви докладвах първо проекта за Мизия. Защото смятам, че след 

като  Мизия  са  си  направили  труда  да  ни  попитат,  за  разлика  от 

12



всички останали общински администрации, в които съществува този 

проблем,  защото  тази  наредба  действа  на  територията  на  цялата 

страна, е добре да се вземе конкретно решение за Мизия, както сме 

го  направили  за  Трън  и  за  Аврен.  А  отделно  от  това  да  вземем 

принципно  решение.  И  затова  помолих  по  този  ред  да  вървят 

решенията  и  по  този  начин  да  се  приемат.  След  като  не  се 

възприема, няма да ги докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари?

Режим  на  гласуване  на  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,    Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова);  против  –  4  (Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Румен Цачев, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 3869-ПВР/НР.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с моите инициали е 

подготвено  и  писмо,  което  да  изпратим  до  община  Мизия  и  до 

Районната  избирателна  комисия –  Враца,  като  в  писмото  ще 

допишем номера на решението и датата, на която е взето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване на писмото.

Колеги,  режим  на  прегласуване  на  това  писмо,  тъй  като 

колега отказа да гласува, а ние нямаме право на отказ от гласуване.

Режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

Цветозар Томов); против – 1 (Георги Баханов).
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Прие се това писмо.

Госпожо Матева, имате ли друг доклад сега? Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както ви казах при предходния 

си  доклад  в  папката  с  мои  инициали  има  проект,  с  който  ви 

предлагам да вземем принципно решение, което да бъде доведено до 

знанието на всички общински администрации с него да се опитаме 

да  уредим  въпроса  с  гласуването  на  избиратели  или 

гласоподаватели, които са със заличен адрес. Само че в „относно” 

може  би  трябва  да  добавим  освен  служебно  заличени  адреси, 

„сгрешени адреси и непълни адреси”. 

Навсякъде  ще  бъде:  „Гласуване  на  избиратели  и 

гласоподаватели  със  служебно  заличени  адреси,  така  наречените 

сгрешени адреси и непълни адреси.”

Ще запиша, че сгрешените адреси са специално по реда на § 

10  от  тази  наредба,  за  която  стана  дума,  и  ако  желаете,  мога  да 

цитирам решенията за Аврен, Трън, Аксаково и Мизия, ако не, няма 

да ги цитираме в мотивната част. От мотивната част ще отпадне и на 

избирателния  списък  Част  първа,  и  на  референдума  списъкът  за 

гласуването  ще  отпадне.  В  първата  част  на  диспозитива 

„общинските администрации”, а не „администрация”, да впишат на 

ръка в избирателните списъци всички избиратели,  които са освен 

заличените адреси, сгрешени и непълни адреси и имат избирателни 

права. Ако желаете, тук да добавим едно изречение, че ако те вече 

фигурират в списъка на заличените лица, служебно се заличават от 

общинската  администрация  преди  предаване  на  избирателните 

списъци след извършване на дописването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това 

предложение? Господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в основанието мисля, че е чл. 4, ал. 

1  от  ЗАТУРБ.  По  памет  мисля,  че  ал.  2  се  отнася  за  местните 

референдуми  и  няма  отношение  целия  член  да  го  цитираме. 

Предлагам чл. 4, ал. 1 не от ЗАТУРБ, а от Закона за прякото участие 

на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. Господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само с молба към докладчика в първо 

римско, понеже той най-добре знае,  дали е записано „общинската 

администрация”.

РОСИЦА МАТЕВА: Току-що казах,  колега  Баханов,  че  ще 

запиша „общинските администрации”, а не „администрация”. И това 

е техническа грешка.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Добре  де,  не  съм  го  чул,  какъв  е 

проблемът да го кажа, като съм го видял?

РОСИЦА  МАТЕВА:  Мисля,  че  не  е  проблем  технически 

грешки да се коригират.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Питам  за  съгласуването,  дали  имате 

предвид  множествено  число  или  общинската  администрация.  Не 

считам, че е техническа грешка, затова го правя на микрофон. Ако 

считах, че е техническа, не бих си позволил да ви правя забележка на 

микрофон, щях да ви го кажа допълнително извън микрофон. Така 

че не е нужно да се засягате.

РОСИЦА МАТЕВА: Не,  не се засягам,  но някои се правят 

забележки  на  микрофон,  на  други  –  не.  А  това  е  машинописна 

грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, може ли 

да прекратим този диалогов режим, стана ясно.  Другата  корекция 

беше извършена. Имаме ли други корекции?

Не виждам, колеги. Режим на гласуване ведно с корекциите, 

направени в зала.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  2 

(Георги Баханов, Румен Цачев).

Благодаря. Колеги, това е Решение № 3870-ПВР/НР.
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Колеги, имаме ли някакви допълнителни коментари по това 

решение? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това е като отрицателен вот. В бързината 

обикновено така се случва. Плюс това  докладчикът винаги е била 

радетел  на  разглеждането  на  такива  решения  в  работни  групи 

предварително. В конкретния случай се вкарват, кажи-речи, в самото 

заседание. Та по тази причина и в принципното решение говорим в 

Част втора за община Мизия и т.н. Утре пък ще си ги поправяме 

решенията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

отрицателния ви вот. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  да  гласуваме  едно 

писмо с подобен текст на това, което гласувахме до община Мизия, 

до  всички  общински  администрации,  с  изключение  на  Аврен, 

Аксаково, Мизия и Трън и до всички районни избирателни комисии, 

за  да  бъде  доведено  до  знанието  им това  решение  за  сведение  и 

изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  

против – 2 (Румен Цачев, Георги Баханов).

Благодаря. С това изчерпихме тази точка от дневния ред.

Колеги, бях обещала точка шеста да бъде точка първа. Затова 

сега ви моля да минем на точка шест и след това точка 1а, защото и 

двата въпроса са спешни с оглед други институции.

Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 6. Одобряване на бюлетината за район „Младост”.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-00-

37 от 28 октомври 2016 г. от печатницата на „Демакс” получихме 

два  предпечатни  образеца  на  бюлетината  за  гласуване  частичния 

избор за кмет на район „Младост”. Мисля, че всички успяхте да го 

видите,  форматът  е  съобразен  с  техническите  характеристики  на 

бюлетината, измененията на които гласувахме на 26 октомври 2016 

г.

Предлагам Централната  избирателна  комисия с  протоколно 

решение  да  одобри  предпечатния  образец  на  бюлетината,  да 

удостоверим  това  с  подписите  на  председател  и  секретар  и  един 

екземпляр  от  предпечатния  образец  да  предоставим  на  печатница 

„Демакс”,  за  да  започне  печатането  на  бюлетините  за  район 

„Младост”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението. Не виждам коментари.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,   Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

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

(Росица Матева).

Благодаря.  Продължаваме  с  точка  1а  –  определяне  на 

секциите за машинно преброяване. Господин Томов, заповядайте.

Точка  1а.  Доклад  относно  секции  за  експериментално 

машинно преброяване.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  преди  два  дни 

съобщих  за  сведение  предложението  на  „Информационно 

обслужване” експерименталното машинно гласуване да се проведе в 

112-о  училище,  това  е  Първа  английска  гимназия,  на  бул.  „Княз 

Дондуков” № 60, във всички секции, които са там. Те са пет: секции 
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номера 04028, 04030, 04031, 04033 и 04034 от район „Оборище” към 

Изборен район 24.

Предложението  ми  е  да  приемем  предложението  на 

„Информационно  обслужване”,  тъй  като  при  този  експеримент 

техническото удобство и близостта до сградата на „Информационно 

обслужване”  са  важни  фактори.  Ако,  разбира  се,  няма  други 

съображения  и  евентуално  предложения  от  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Не виждам коментар.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов). 

Приехме секциите за експерименталното машинно гласуване.

Следваща  точка  е  доклад  относно  организацията  на 

гласуването извън страната.

Точка 2. Доклад относно организацията на гласуването извън 

страната.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  както говорихме вчера на 

работната среща, във връзка с обнародването на Закона за изменение 

и допълнение на Изборния кодекс аз съм ви предложила проект на 

решение, който е в папка с моите инициали, като припомням, знаете 

местата,  където  ще  бъдат  образувани  избирателни  секции  извън 

страната с наше решение от 15 октомври, за местата, в които имаше 

нормативно  определения  брой  заявления,  но  в  държавата 

Великобритания, която съгласно новите изменения е страна членка 

на Европейския съюз, ние не обявихме всички места, за които имаше 

достатъчен брой 60 заявления с оглед действащо към момента на 
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приемане на решението ограничение общият брой да не надвишава 

35 секции.

С промените съгласно § 1 и § 6 и в съответствие с тях ви 

предлагам  проекта  на  решение,  който  включва  изменение  и 

допълнение на наше Решение № 3785-ПВР/НР, което изменихме и 

допълнихме с наше Решение № 3802 от 19 октомври. 

Сега предложеният проект на решение включва общо 18 броя 

места с по един брой избирателна секция извън страната. На първо 

място,  това  е  за  място  Лондон  -  посолство.  Припомням,  че  ние 

имахме мотивирано предложение от ръководителя на посолството в 

Лондон,  където  се  предлагаше,  че  с  оглед  броя  на  избирателите, 

които са гласували в предходни години, улеснение на българските 

граждани,  които традиционно гласуват в посолството, и подробно 

изложени мотиви в становището относно образуване на избирателни 

секции,  което  съм  цитирала  сега  в  мотивите  на  решението,  а  то 

мотивира  и  първото  ни  решение  от  15  октомври,  ни  беше 

предложено в това място да се образуват четири броя секции, като 

ние с оглед действащото ограничение към момента посочихме два 

броя избирателни секции извън страната.

Така  предложеният  проект  включва  увеличаване  за  място 

Лондон – посолство, от две на четири или общо за мястото ще се 

образуват  четири  броя  избирателни  секции.  Допълнително 

определените  места  във  Великобритания,  които  са  съгласно 

предложения  проект  на  решение,  са  местата,  които  не  обявихме, 

както  и  обръщам внимание  на  място  Стафорд,  ние  с  протоколно 

решение при приемането на решението ни от 15 октомври приехме 

това място, условно казано, да бъде обединено с Бирмингам. За това 

място има достатъчен брой заявления. Вчера работно изговорихме, 

че с оглед отпадналото ограничение за общия брой на територията 

на държава, която е членка на Европейския съюз и с оглед улеснение 

на българските граждани, които са подали заявления за гласуване 

извън  страната,  ние  ще  обявим  това  място  и  ще  определим 

образуването на една секция в това място.
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Така че предлагам ви да гласуваме този проект на решение. 

Съгласно  последните  изменения  ние  ще  следва  да  проведем  и 

консултации, както е § 6 от новия Закон за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс, като за консултациите за тези места, в случай 

че  приемем  решението,  ще  ви  направя  и  следващи предложения, 

които ще произтекат от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 3871-ПВР/НР.

Моля да продължите с докладите си.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам така приетото  решение 

да бъде изпратено незабавно по електронната поща, както и на ръка 

след подпис в Министерството на външните работи за сведение на 

Министерството на външните работи. Аз съм предложила проект на 

писмо до господин Такев,  който председателства  работната  група 

„Избори”  в  Министерството  на  външните  работи  изречение,  че 

съгласно § 6 следва незабавно ръководителят на ДКП в случая да 

образува избирателните секции за така обявените места,  защото в 

двудневен срок трябва да извършим действия. Аз ще ви предложа 

по-нататък в доклада си да насрочим консултациите утре за 10 часа. 

И може би да добавим едно изречение в така предложеното писмо: 

„Информация  за  образуването  на  секциите  да  бъде  върната  в 

Централната  избирателна  комисия.”  Защото,  колеги,  трябва  да 

разполагаме  с  номерата  на  избирателните  секции.  Да  бъдем 

уведомени, за да можем да предприемем пък ние действия, които са 

по уведомяване на други отговорни органи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –14  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Госпожо  председател,  ще  моля, 

въпреки че нямаме върната обратна информация по отношение на 

образуването на избирателните секции, сега да гласуваме когато се 

получи тази информация, да бъде препратена съгласно т. 1, а именно 

списък на избирателните секции на Държавна агенция за национална 

сигурност. Веднага, незабавно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Продължете.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да одобрим с протоколно 

решение  да  бъде  подадена  заявка  и  да  бъде  изпратена  от 

„Информационно обслужване” справка за лицата за тези места,  за 

които  са  подали  заявления,  с  избирателни  права,  които  ние 

незабавно  да  препратим на  Министерството  на  външните  работи, 

като в изисканата справка от „Информационно обслужване” с оглед 

изтеклия  срок  18  дни  преди  изборния  ден,  ползвайки  се  от 

разпоредба та на чл. 44, ал. 2, да бъдат посочено и тези лица в кои 

общини на територията на Република България са, за да може ние 

след това своевременно да препратим тези лица да бъдат заличени 

от общинските администрации от списъците за гласуване в страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Колеги,  считам,  че  с  това  гласуване ние  както  поискахме 

справката по общини, така гласувахме и изпращането по общини за 

заличаване,  тоест  не  е  необходимо този  доклад,  когато  дойде,  да 

влиза отново.

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  с  оглед  това,  че  току-що 

приехме  решение,  с  което  обявихме  място  Стафорд  като 

самостоятелно място, където ще се образува избирателна секция и с 

оглед предишното решение то да бъде влято условно в Бирмингам, 

моля  да  одобрим  в  така  подадената  заявка,  която  току-що 

гласувахме към „Информационно обслужване”, да бъдат разделени 

лицата  съгласно  броя на  подадените  заявления  както за  Стафорд, 

така и за Бирмингам, за да може с оглед това, че към момента имаме 

един общ избирателен списък,  съставен от ръководителя на ДКП, 

като получим тази информация, да я препратим на Министерството 

на външните работи със съответните пояснения за Стафорд за яснота 

и улеснения както на Министерството на външните работи, така и на 

българските  граждани.  Тоест  поотделно  да  бъде  изпратена 

информацията за тези две места.

И заедно с това да гласуваме „Информационно обслужване” 

да ни предостави контактна информация за място Стафорд, която да 

предоставим  на  Министерството  на  външните  работи  с  оглед 

улеснение да се свържат с  българските  граждани за  това място и 

съответно  може  би  със  съобщение  ние  да  обявим,  че  за  място 

Стафорд лицата ще гласуват на самостоятелно място. За да изчерпим 

всичко.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, разбирам, че 

едновременно  се  обръщаме  и  към  Министерството  на  външните 

22



работи,  използвайки  своите  възможности  ДКП-то  да  уведоми 

българските граждани, които ще гласуват в Стафорд, а ние също да 

излезем с едно съобщение.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо  председател, 

моля  с  протоколно решение  да  одобрим писмо до  политическите 

партии и коалиции, както и до Министерството на външните работи 

за  насрочването  на  консултации  за  назначаване  на  секционни 

избирателни  комисии по  реда  на  чл.  102  и  следващи членове,  за 

утрешна дата, 29 октомври, от 10 ч. тук в тази зала. писмото да бъде 

изпратено  незабавно  по  електронните  пощи,  както  и  да  бъде 

възложено  на  администрацията  да  се  свърже  по  телефона  със 

съответните субекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И да ги отнесе и 

на ръка.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

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

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Да  подложим  на  гласуване да 

подадем  заявка  към  „Информационно  обслужване”.  След 

получаване  на  информация  за  секциите  да  бъдат  предприети 

необходимите действия по осигуряване на необходимите технически 

условия за обработката на данните от гласуването в тези секции.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

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

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Въз  основа  на  така  приетите 

решения ви предлагам с протоколно решение да одобрим броя на 

членовете на съставите на секционните избирателни комисии, като 

за място Лондон, където увеличихме броя на секциите с два броя, 

предлагаме  с  колегата  Грозева  да  бъдат  седемчленни,  а  за 

останалите  места  съгласно  току-що  приетото  решение  да  бъдат 

петчленни.

И да помоля колегата Христов, ако приемем това решение, да 

изготви разпределението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам други предложения. Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

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

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Госпожо  председател,  имам  още 

доклади по тази точка, но ще ви моля с оглед предприемането на 

действия, произтичащи от току-що приетите решения, по-късно да 

ме включите пак.

Стенограф:

Стойка Белова
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 428 – продължение 1

(28 октомври 2016 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме към следващата точка от дневния ред

Доклад  относно  допълнителни  дейности  във  връзка  с 

компютърната обработка на резултатите.

След докладът на Емануил Христов  ще помоля и за доклад 

на госпожа Солакова,  свързан доклад по отношение на промяна в 

план сметката.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа в  папка  с  моите  материали 

можете да видите проектът за анекс към договора за компютърна 

обработка, който знаете че сключихме този месец. Този договор е 

свързан с предложението, което получихме и което  докладвах вчера 

в  по-късните  часове  и  когато  разбира  се  взехме  решение  да  се 

подготви именно този анекс за  днешното заседание.  Този анекс е 

съобразен изцяло с  предложението, като разбира се са добавени в 

началото  на  договора,  тъй  като  днес  в  Държавен  вестник  излезе 

самото  изменение  и  то  е  добавено  във  връзка  със  Закона  за 

изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс,  ДВ,  брой  85  от 

2016 година, който влиза в сила от 28 октомври и който има пряко 

отношение.  Това  е  в  преамбюла  на  договора,  на  анекса  към 

договора,  след  това  се  изреждат  дейностите,  които  трябва  да  се 

извършат  и съответната стойност, която вчера коментирахме.
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Договорът е прегледан и от главния счетоводител, тъй като 

той също го подписва и беше изпратен междувременно като текст да 

бъде  съгласуван  с  информационно  обслужване,  с  Правния  отдел 

специално,  не  с  господин  Филипов,  но  те  също  си  разпределят 

дейностите и беше потвърдено, че са съгласни с  този текст. Така че 

прегледайте го и вие. Тук има посочени едни точки, във връзка с 

това,  че  ще  трябва  да  попълним  протоколното  решение  на 

Централната избирателна комисия от днешната дата, понеже така е 

направено, че не знаем дали днес или утре ще го приемем.

Ако сте съгласни с него, да го гласуваме и да упълномощим, 

разбира се, председателя и главния счетоводител да подпишат  този 

анекс към договора.

За финансовата страна говорихме вчера и се разбрахме, че ще 

пишем  съответно  писмо.  Може  би,  ако  подпишем  договора,  да 

приложим и самия анекс, но трябва да се прецени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Колеги, има ли коментари.

Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Бойко  

Арнаудов,  Йорданка  Ганчева  ,Севинч  Солакова,  Ивайло  Ивков,  

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

Катя Иванова, Таня Цанева). 

Колеги, свързан с този въпрос е и въпросът  за осигуряване 

на допълнителни средства във връзка с изпълнение на този анекс, 

както и допълнителни средства по други поводи.

Давам думата на  госпожа Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  нямахме 

възможност разбира се да го обсъдим в оперативен порядък  днес, но 

въз основа и на  вчерашно кратко обсъждане, с оглед обнародването 

в брой 85 на Държавен вестник Закона за изменение и допълнение 

на  Изборния  кодекс  и  с  оглед  необходимостта   не  само  от 

предприемане, но и  изпълнение на  всички необходими дейности, 

допълнителни  –  извършване  на  определена  реорганизация  на 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия  по  повод 

организирането  и  произвеждането  на   изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката, да изпратим искане до министъра на 

финансите с  копие до заместник министър председателя господин 

Томислав Дончев, определен с решение на Министерски съвет като 

отговорник  по  организацията  на  изборите  и  Националния 

референдум. В искането се позоваваме на Законът за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс. Правим една кратка обосновка  и 

прилагаме  съответните  обосновки,  намиращи  се  в  приложените 

документи, след малко ще ви ги кажа.

В  първата  точка  искаме  средства,  които  са  необходими  за 

актуализация или допълване на софтуера, господин Христов да ме 

поправи, с оглед на алтернативно използваните понятия или може би 

нещо  по-прецизно  в  размер  на  сумата,  която   е  поискана   от 

Информационно  обслужване,  като  изпълнител  на   компютърната 

обработка  на  данните  от  гласуването  в  изборите  и  Националния 

референдум.

С  втората  точка  на  нашето  искане  трябва  изрично  да 

посочим,  с  оглед  на  създаденото   впечатление  и  внушение,  че  в 

момента   една  седмица  преди  изборите  като  никога  се  правят 

изменения  в  Изборния  кодекс  и  се  променят  правилата  за 

произвеждане  на  изборите.  Създаденото  напрежение,  с  оглед  и 
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отправени  безпочвени  оценки  за  работата  на  Централната 

избирателна  комисия,  считам  точно  Централната  избирателна 

комисия  като  държавен  орган,  независим,  създаден  по  силата  на 

закона  ,  с  основни  функции  по  организации  и  произвеждане  на 

избори и прилагането на Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната  власт  и  местното  самоуправление  е  органът,  който 

трябва  да  направи  необходимото  да  се  внесе  спокойствие  в 

обществото  между  всички  участници  в  изборния  процес  – 

политически субекти, кандидати, органи и институции, като орган 

който не само ще успокои, но и ще каже как ще го направи, като 

разбира се допълни своята разяснителна кампания по отношение на 

правата и задълженията и на гражданите.

Във  втората  точка  госпожа  Матева  до  този  момент  не  е 

възразила по размерът на  средствата, които в проекта са посочени за 

разяснителна кампания. Надявам се да са достатъчни, още повече че 

в  периода  между  първи  и  втори  тур  се  оказва,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  може  и  не  трябва  да  се  откаже  от 

разясняването на  правата и в този случай. Пак казвам, то е свързано 

и  с  измененията,  с  оглед  на   различни  послания,  които  бяха 

изпратени в хода на обсъждане на Закона за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс, на многото проекти, които намериха обществен 

отзвук и бяха представени  на вниманието на обществото. Трябва в 

крайна сметка да се знае точно какво е приел законодателят в Закона 

за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Иначе в съзнанието 

може  да  са  останали  отделни  регламенти  от  проекти,  които  са 

отхвърлени и не са приети от законодателя.

В  третата  точка  да  посочим,  че  поради  разликата  в 

прогнозният  брой  на  бюлетините  при  изготвянето  на 

предложението по проекта на Постановление за приемане на  план 
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сметката  ,  както  разбира  се  и  електронната  система,  която   е 

внедрена  и  създава  необходимото  спокойствие,  оптимизация  на 

целия процес и създава  гаранции за бързо,  спешно одобряване на 

предпечатните образци, а за бюлетините за гласуване извън страната 

изпълнение на тези функции от Централната избирателна комисия, 

предвид  краткия  срок  за  организиране  на  отпечатването  на   тези 

бюлетини и изпращането им по  крайни дестинации като доставка в 

размер 40 000 лева.

В  третата  точка  да  посочим,  че  необходимите  средства  за 

медийни пакети, така както са направени регистрациите за участие в 

информационно  разяснителната  кампания  на  Националния 

референдум или за участие с кандидати в изборите за президент  и 

вицепрезидент,  съобразно решенията за регистрация ,  съпоставени 

със средствата по план сметката, приета с Постановление № 232 на 

Министерския  съвет  от  9  септември  2016  г.  са  недостатъчни.  Да 

поискаме  разликата.  В  противен  случай  ние  ще  бъдем  поставени 

пред  невъзможността  да  удовлетворим  плащания  по  договори, 

одобрени от Централната избирателна комисия.

Уважаеми колеги към това искане предлагам да  приложим 

решенията на Централната избирателна комисия, които са свързани 

с определянето на  имащите право на медийни пакети при спазване 

изискванията  на  закона  и  предложението  на  Информационно 

обслужване,  което  принципно  още  вчера  беше  възприето,  и  то  с 

благодарност, с оглед на оперативното представяне в хода на прието 

преди обнародване на  измененията в Изборния кодекс.

Писмото  да  го  изпратим  до  министъра  на  финансите  с 

приложено това искане, с копие до господин Дончев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, първи беше господин Ивков.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Най-отгоре  да  се  запише  искане  за 

отпускане  или  за  предоставяне  на  допълнителни  средства,  чисто 

козметично,  мисля  че  по-добре  ще  звучи.  „Предоставяне”,  а  не 

„искане” на допълнителни средства.

Също  така  да  се  добави  горе  още  един  текст.  Записано  е 

„свързани  със  Закона  за  изменение  и  допълнение  на  Изборния 

кодекс”.  Може би трябва да  добавим и за  медийните пакети,  тъй 

като те нямат общо с изменението и допълнението. В заглавието сме 

писали,  че  е  свързано  само  с  изменението  и  допълнението  на 

Изборния кодекс. Всички мои бележки са редакционни. Там, където 

пише за медийните пакети, точка 4, освен решенията ни все пак да 

напишем и двата текста от закона. В момента не си ги спомням , по 

памет единия е  от  специалния закон за  разяснителната  кампания, 

чл. 16, буква „в”, а другият е за тези, които са за президент, защото 

нашите  решения  все  пак  са  на  база  на  Изборния  кодекс.  Ние  не 

искаме пари за изпълнение на наши решения. Същото е, но е хубаво 

да им според мен и законов термин. Това са ми предложенията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.

Колеги,  ние  снощи  обсъждахме  необходимостта  от 

провеждане  на  някаква  допълнителна  разяснителна  кампания  във 

връзка с промените. Аз лично не мога да се сетя в момента в каква 

форма  може  да  бъде  направена  тя  затова  кратко  време  и  в  тази 

връзка не съм изразила никакво становище  и по предложената сума.

Смятам, че ако има идеи за тази разяснителна кампания, те 

трябва  да  дойдат  от  Централната  избирателна  комисия  и  всички 

заедно да решим въпросите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Под  формата  на  реплика  към  Вас,  госпожо  Матева  преди 

известно  време  говорихме  ,  че  нашата  разяснителна  кампания 

приключва с първи тур и преди малко, и по време на доклада стана 

ясно, че ние не сме предвидили дейности между първи и втори тук, 

което аз считам за важно.

РОСИЦА МАТЕВА: Да, госпожо председател, но ние не сме 

сигурни  все  пак,  че  ще  има  втори  тур,  затова  сме  предвидили 

действията до първи тур.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се  и  е 

важно да  имаме средства,  ако има  евентуален втори тур или нов 

избор.

Следващ  изявил  желание  да  вземе  участие  в  дискусията  е 

госпожа Иванова. Заповядайте.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  имам  чисто  редакционна  забележка 

към точка 2. Някак си след „институции” изразът не ми звучи много 

добре,  затова  предлагам  „както  и  за  разясняване  на  новите 

положения, приети със ЗИД”. Ако остане в този вид, най-малкото 

трябва да се добавят „гласоподаватели” след „избиратели”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Формално 

предложение  в  т.  2  все  пак  да  кажем,  че  и  при  евентуално 

произвеждане на втори избор тези средства ще бъдат необходими.

(Обсъждане извън микрофона)

Колеги, имаме ли други допълнения. Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за -  13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Мария  

Бойкинова,  Камелия  Нейкова,  Севинч  Солакова,  Мартин  Райков,  

Ивайло Ивков,  Румен Цачев,  Иванка Грозева,  Таня Цанева,  Бойко  

Арнаудов).
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Приема се.

Колеги, продължаваме с тази точка от дневния ред.

Господин Христов има да постави няколко въпроса. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е по електронната 

поща  едно  писмо  от  господин  Станев  от  Информационно 

обслужване с три въпроса, които са много спешни и трябва да им 

отговорим,  тъй  като  са  специфични.  Въпросите  не  са  качени  във 

вътрешната мрежа, но ще ви ги кажа.

Първият  въпрос  е  следния.  Номерацията  на  Централната 

избирателна комисия, съответно протоколите на комисиите, в които 

ще се произвеждат и частични местни избори ще съвпада ли с вече 

определената от Районната избирателна комисия или ще бъде според 

номера на Общинската избирателна комисия. Знаете, че ОИК и РИК 

се разминават в първите цифри. Ние ще трябва да вземем решение и 

да им го кажем. Например за „Младост“. Досега  „Младост” когато е 

за местните избори е с номер 22, а пък иначе е с номер 23 първите 

цифри,  т.е.  казваме,  че  секционната  избирателна  комисия  ще 

изпълнява  ролята  на  двете.  С  два  номера  ли  ще бъде  комисията, 

нещо което според мен не е редно. Ние все пак трябва да вземем 

решение.

Вторият въпрос е каква се предвижда да бъде структурата на 

фабричните номера на протоколите за частичните избори във връзка 

с горния въпрос.  Тук вчера стана въпрос ако си спомняте,  че има 

някакъв 15 цифрен номер на протоколите.  Не знам докъде стигна 

разговорът, щеше да има обаждане до ОИК, не знам дали е имало 

такова обаждане.  Тук вече възниква вторият въпрос.  Протоколите 

как ще бъдат отпечатани за ОИК за частичните избори. Номерацията 

ще следва ли тази, която е на РИК, или ще трябва да се даде нова и 
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то за първите две цифри. Нещо, което формално казано за мен е без 

значение,  тъй като става въпрос за частичен избор и няма да има 

някакво смесване на  данните и т.н., но все пак те са длъжни. Залагат 

го  в  програмният  продукт  за  проверка  на  фабричния  номер  на 

протокола. Това е вторият въпрос.

Третият  въпрос  е  предвижда  ли  се  подвижна  секционна 

избирателна  комисия  в  района,  където  се  произвеждат  частични 

местни избори. Сигурен съм, че за Девин и за Шумен няма да има, 

там поначало е определена само една секция, но за район „Младост“, 

където са 125 секции, има ли предвидена.

РОСИЦА  МАТЕВА:  В  16.30  часа  сме  поканили 

председателят  на  ОИК.  Той  може  да  ни  отговори,  ако  може  да 

почакаш до 16.30 часа.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз ще почакам и до края, не е казано, 

че моментално трябва да ми отговори. Въпросът е, че ЦИК трябва да 

вземе  решение  как  да  отговори.  Ако  искате,  тези  въпроси  да  ги 

оставим  висящи,  докато  мине  срещата.  Общинската  избирателна 

комисия  си  знае  какви  трябва  да  бъдат  номерата,  и  районната 

избирателна комисия си ги знае, но  въпросът е, че понеже ще бъдат 

заедно кой ще приемем ние да бъде. Този въпрос трябва да го решим 

днес,  но нямам нищо против това  да стане  среща срещата,  която 

предстои  да  бъде  проведена,  но  все  пак  кажете  ми  какво  ви  е 

мнението по отношение на всеки един от въпросите.

След  като  една  секция  ще  обслужва  и  двете,  би  трябвало 

според мен, и то ще бъде секцията,  която е определена от РИК и 

самият номер на секцията за частичните избори според мен да бъде 

тази,  която  е  за  РИК,  но  дали  трябва  с  решение  на  ЦИК  да  го 

определим това нещо. Спазвайки Закона за местните избори,  там са 

28 секциите, а ОИК е 22-ра ОИК, а пък РИК е 23-та, 24-та за София.
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(Обсъждане извън микрофона)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

поставения въпрос нека Централната избирателна комисия помисли 

още  малко  до  края  на  деня.  Все  още  преценяваме  позитиви  и 

негативи от едното и другото решение. Записвам да върна отново 

този въпрос.

Преминаваме  към  следващата  точка  –  Регистрация  на 

наблюдатели. 

Първи докладчик по тази точка е господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ:  Това  е  вчерашният  ми  казус.  Понеже 

колегата  Пенев искаше да  го  прегласуваме,  имаше отхвърлително 

решение. Това е предисторията и направих нов проект, в който се 

съобразих с точка 21 на Решение № 3483, може да го погледнете, 

това е третият вариант на решението и да го гласуваме.

Отново искам да обясня предисторията. Понеже вчера аз бях 

докладчик и бях заявил за регистрация, обаче не се бях съобразил с 

нашето  Решение  №  3483,  т.  21,  и  си  направих  корекция,  като 

отказвам регистрацията въз основа на това решение, което имаме в 

ЦИК. 

Моля  да  погледнете  проекта  от  вчерашна  дата:  „Не  е 

извършена  предварителна  проверка  на  наблюдатели  и  орган  на 

управление за президентски избори и за националния референдум 

ПВР/НР-00-196  от  „Информационно  обслужване“,  в  което  е 

посочено,  че  списък  на  лицата,  подлежащи  на  проверката,  от 

Българско  сдружение  за  честни  избори  Димитър  Петков  Керин. 

Лицето е член на РИК – Пловдив-град”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докато в 

момента си припомняме, искам да ви кажа, че вчера имаше проект за 

регистрация.  Този  проект  за  регистрация  започнахме  да  го 
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обсъждаме. Не ни стигна време да го дообсъдим явно както трябва и 

поради  тази  причина  вчера  се  блокирахме  и  отложихме 

разглеждането на този проект.

Господин Райков понеже чу, че има две становища в ЦИК, 

мотивирани и двете, е подготвил в момента и два проекта – онзи от 

вчера и днешния проект.

(Обсъждане извън микрофона)

Господин  Райков,  извинете  от  кога  е  входящият  номер  на 

преписката. Не проследих дебата в тази му част. 

МАРТИН РАЙКОВ: От 25 октомври т.г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване внесения вчера и отложен от вчера проект за 

регистрация  на тази организация с тези наблюдатели. Гласуваме.

Гласували  13 членове  на ЦИК: за –  9 (  Ивилина Андреева,  

Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Катя 

Иванова, Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Таня Цанева, Мартин 

Райков),  против  –  4 (Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Росица  

Матева, Румен Цачев).

Приема се.

Колеги,  това  е  Решение  №  3872-ПВР/НР.  Заповядайте, 

господин Ивков, за отрицателен вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против регистрацията не на 

наблюдателите,  а на самата организация,  за която е първоначално 

регистриране, доколкото очевидно е с оглед извършената проверка 

от  Централната  избирателна  комисия  чрез  „Информационно 

обслужване“, както докладва и докладчикът двукратно, че едно от 

лицата, член на управителен орган, е и член на районна избирателна 

комисия. Това е абсолютно със сигурност несъвместимост, съгласно 

точка  21  на  нашето  относимо  решение  за  условията  и  реда  на 
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регистрация  на  организации  и  наблюдатели  и  ние  току  що 

гласувахме в противовес с принципното решение, което сме приели 

с  пълен  консенсус  още през  2014  г..  След  това  тази  точка  не  бе 

променена, а бе решено да остане и в сегашното решение, като по 

този начин доизясни разпоредбите на Изборния кодекс с промените, 

включително чл.  3,  ал.  3.  Освен това,  за  мен и съгласно закона и 

тълкуването на разпоредбите на закона е налице несъвместимост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други отрицателни вотове не виждам.

Следващ докладчик по тази точка е господин Арнаудов.

БОЙЧО  АНРНАУДОВ:  Колеги,  на  вчерашно  заседание  ви 

докладвах за постъпило заявление от Фондация „Суверен“ и тогава 

колегата  Солакова ми обърна  внимание,  че  фондация не може да 

бъде регистрирана. Написал съм решение за отказ, което е от днешна 

дата с моите инициали. Позовал съм се на чл. 112, ал. 1, точка 1 от 

Изборния кодекс, където изрично е казано, че само сдружения могат 

да бъдат регистрирани, а заявлението за регистрация е подадено от 

организация, чиято правноорганизационна форма е фондация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 и 

ал. 7  и  8  от  Изборния  кодекс  и  Решение  №  3483  ПВРНР  от 

13 септември  2016  г.на  ЦИК  Централната  избирателна  комисия 

РЕШИ:

Отказва  да  регистрира  Фондация  „Суверен“  за  участие  с 

наблюдатели  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и в националния референдума на 6 ноември 2016 г. като 

българска  неправителствена  организация.  Решението  подлежи  на 

обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, режим на гласуване.

Колеги  отменям  гласуването.  Бих  искала  да  припомня  на 

Централната  избирателна комисия,  че има Закон за юридическите 

лица с нестопанска цел. Там е определена правноорганизационната 

форма – едната форма е фондация и сдружение. Разликата между 

сдружение и фондация е, че сдружението има членска маса, докато 

фондацията е имущество, отделено за определена цел. Благодаря ви.

Има ли да коментираме още.

Режим на гласуване на така предложения проект на решение.

Гласували  14 членове на ЦИК,  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,  

Росица Матева,  Камелия Нейкова,  Румен Цачев,  Иванка Грозева,  

Бойко Арнаудов, Цветомир Томов),  против – 2 (Мария Бойкинова и 

Таня Цанева). 

Приема се.

Колеги, това е Решение № 3873-ПВР/НР.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред

Доклади по медийни пакети. 

Първи докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  аз  ще ви докладвам постъпилите 

заявки към този момент.

Докладвам ви заявка  с  вх.  № НР-20-427 от  28.10.2016 г.  – 

запитване  от  вестник  „Галерия”  и  Инициативен  комитет  , 

представляван от ангел Гаджев на стойност 12 960 лева.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-536  от  27  октомври  2016  г. 

Информационна агенция БЛИЦ и инициативен комитет за Пламен 

Орешарски 2 400 лева.
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Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-539  от  27  октомври  2016  г.  Нова 

Броудкастинг груп и инициативен комитет за Марешки 3600 лева.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-540  от  27  октомври  2016  г.  от 

Национална  кабелна  телевизия  Евроком  и  инициативен  комитет, 

представляван  от  Валери  Венков  за  11 007  лева,  точка  36,  но 

искането  е  за  толкова.  Има  остатък  7417  лева.  Такъв  ще  бъде  и 

отговорът на заявката.

Заявка  с  вх.  №  ПВР-20-547  от  27  октомври  2016  г. 

Национална кабелна телевизия Евроком и инициативен комитет  за 

Йорданка Колева. Заявката е на стойност 4920 лева, но отговорът ще 

бъде, че има остатък в размер на 1692 лева и 40 стотинки.

Заявка  от  партия  Българска  демократична  лига  и  БНР  на 

стойност 840 лева.

Последната заявка към този момент при мен  с вх. № НР-20-

428 от 28 октомври 2016 г. Евроком Царевец и партия Движение за 

радикална промяна Българската пролет. Заявката е на стойност 6024 

лева,  но  отговорът  ще  бъде,  че  има  остатък  от  5216  лева  и  60 

стотинки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме.

Гласували  13  членове на ЦИК: за -  11 (Ивелина Алексиева,  

Цветозар Томов, Бойко Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Румен Цачев,  

Таня  Цанева,  Катя  Иванова),  против  –  2  (Камелия  Нейкова  и  

Росица Матева).

Приема се.

КАТЯ ИВАНОВА:

38



Заявление НР-20-366 от 26 октомври 2016 г. Между Инвестор 

БГ.  Това е  телевизия Он еър,  както знаете,  инициативен комитет, 

представляван от Каролина Цампарова на стойност 20 000 лева.

Заявка с  вх.  № НР-20-380 от 27 октомври 2016 г.  Вестник 

„Галерия”  и  инициативен  комитет,  представляван  от  Светлана 

Стоянова на стойност 11 280 лева.

Заявка с  вх.  № НР-20-381 от 27 октомври 2016 г.  Кабелна 

телевизия  Евроком  и  инициативен  комитет,  представляван  от 

Валери Василев, на стойност 17 605 лева и 20 стотинки.

Заявка  с  вх.  №  НР-20-384  от  27  октомври  2016  г. 

glasovete.com   и  Инициативен  комитет,  представляван  от  Петър 

Кичашки. Заявката е на стойност 2580 лева, но остатъкът е 2024 лева 

и 20 стотинки, такъв ще бъде и отговорът.

Заявка  с  вх.  №  НР-20-385  от  27  октомври  2016  г. 

glasovete.com   и  инициативен  комитет,  представляван  от  Румен 

Маринов на стойност 2688 лева.

Заявка с вх. № НР-20-387 от БТВ и Движение за радикална 

промяна на Българската пролет на стойност 7315 лева и 20 стотинки.

Заявка с вх. № НР-20-299 от 27 октомври 2016 г. Вестник „ 19 

минути”  и  инициативен  комитет,  представляван  от  Светлана 

Стоянова. Заявката е на стойност 9900 лева, но остатъкът в пакета е 

7488 лева.

Заявка с вх. № НР-24-406 от 27 октомври 2016 г. от Би Ай Ти 

телевизия и ЕНП (Единна народна партия) на стойност 3000 лева.

Заявка с  вх.  № НР-24-407 от 27 октомври 2016 г.  Кабелна 

телевизия  Евроком  и  инициативен  комитет,  представляван  от 

Николай Михайлов на стойност 10 397 лева и 37 стотинки .

Заявка с вх. № 20 408 Вестник „19 минути” и Единна народна 

партия на стойност 1500 лева.
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Заявка с вх. № НР-20-379 от 27 октомври 2016 г. Медийна 

група  „Черно  море”  и  инициативен  комитет,  представляван  от 

Каролина Цампарова на стойност 9960 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, подлагам на гласуване отговорите по тези заявки.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Бойко  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Катя Иванова, Метин  

Сюлейман, Таня Цанева),  против – 3 ( Камелия Нейкова, Мартин 

Райков и Росица Матева). 

.

Приема се.

Колеги, одобрени бяха тези заявки.

Продължаваме, госпожо Цанева имате ли още доклади.

Продължаваме със следващ докладчик господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  помоля  да 

влезете  в  папка  Медийни  пакети  от  вчерашното  заседание  – 

27 октомври 2016 г. Докладвам ви договор с вх. № ПВР 20-537 от 

27.10.2016  г.  между  Инвестор  БГ  АД  и  Инициативен  комитет  за 

Плавен Пасков  и Светозар Съев. Договорът е на стойност 2497 лева 

и 94 стотинки. Става въпрос за  излъчване по телевизия България Он 

Ер  на  предизборни  клипове  с  продължителност  до  30  секунди, 

съгласно медиен план който е неразделна част от договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 

Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
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Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев,  Метин Сюлейман,  Цветозар Томов),  против -  2 (Камелия  

Нейкова и Росица Матева). 

Приема се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Одобри се този 

договор.

Продължаваме със следващия.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  следващият 

договор  с  вх.  №  ПВР-20-559  от   27  октомври  2016  г.  между 

Българско  национално  радио  и  Инициативен  комитет  за  Бисер 

Миланов и Красимир Мастев. Договорът е на стойност 4800 лева за 

излъчване агитационни клипове 30 секунди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  

Цачев,  Метин Сюлейман,  Цветозар Томов),  против -  2 (Камелия  

Нейкова и Росица Матева).

Приема се.

Продължете.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви договор ПВР-20-

560 от 27 октомври 2016 г.  между Българско национално радио и 

Политическа партия Християн-социален съюз на стойност 2400 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари. Не виждам. Режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Румен  
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Цачев,  Метин Сюлейман,  Цветозар Томов),  против -  2 (Камелия  

Нейкова и Росица Матева). 

Приема се.

Продължете , господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз нямам повече договори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова.

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

20-402 от 27 октомври 2016 г. между glasovete.com - Информационен 

сайт  и  партия Движение  за  радикална  промяна  Българска  пролет, 

представлявано от Велизар Енчев на стойност 1000 лева. Качени са 

договорите в папка Медийни пакети от 27 октомври 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК: за – 6 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Румен  Цачев,  

Метин Сюлейман),  против  -  6 (Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков  и  Росица 

Матева).

Не се приема.

Не се  одобри този договор.  Продължаваме със  следващите 

договори.

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

20-404  от  27  октомври  2016  г.  между  Единна  народна  партия  и 

София Глоуб медия ЕООД на 1680 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари. Не виждам.

Режим на гласуване.
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Гласували  14 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов),  против -  5 (Георги Баханов,  Камелия Нейкова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков и Росица Матева).

Не се приема.

Колеги, не постигна необходимото мнозинство този договор, 

така че не е одобрен.

Продължете, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги  другите  договори,  които  ще  ви 

докладвам вече са качени в папка Медийни пакети от днешна дата.

Докладвам  ви  договор  вх.  №  НР-20-409,  подписан  между 

вестникарска  група  България  ООД  и  Българска  демократична 

общност. Става дума за вестник „24 часа“ на стойност 3000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги.

Режим на гласуване.  

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Приема се.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Докладвам  ви  договор  НР-20-410  от 

27 октомври 2016 г. между Радио Вокс БГ ЕООД и партия Балканска 

демократична лига на стойност 13 800 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Румяна  Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Цветозар  

Томов,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев  и  Йорданка  Ганчева),  

против  –  6 (Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Камелия Нейкова, Мартин Райков и Росица Матева).

Не се приема.

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

425 между Инициативен комитет представляван от Надка Готева  и 

Информационна агенция Блиц ЕООД на стойност 1520 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, режим на гласуване. Ще гласуваме още два договора, 

след което ще дам почивка.

Колеги, моля да гласуваме.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 10 (Румяна Сидерова,  

Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Бойкинова,  Цветозар  Томов,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева),  против  -  4 (Георги  Баханов,  

Камелия Нейкова, Мартин Райков и Росица Матева).

Прима се.

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

426  от  28  октомври  2016  г.  между  Единна  народна  партия  и 

Информационна агенция Блиц ЕООД на стойност 1 000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  14 членове на ЦИК: за - 8 (Александър Андреев,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева , Цветозар Томов, Севинч Солакова,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева),  против  -  6 

(Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков и Росица Матева).

44



Приема се.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Последният  договор  колеги,  който  ви 

докладвам  е  с  вх.  №  НР-20-373  от  26  октомври  2017  г.  между 

Инициативен комитет, представляван от Нестор Мильов и БГ САП 

АД Телевизионен канал ТВ+ на стойност 13 140 лева. Предметът на 

договора  е  съгласно  медиен  план  Излъчване  на  информационни 

клипове с продължителност 30 секунди, в различни часови пояси, в 

различни предавания, с различни тарифи. Качени са договорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване. Това е последният ви договор.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 10 (Александър Андреев,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Цветозар Томов,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Метин Сюлейман),  против - 4 (Георги Баханов, Камелия  

Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева).

Приема се.

Колеги,  с  това  прекъсвам  заседанието  на  Централната 

избирателна комисия за Работна среща с представители на Районна 

избирателна комисия 23-ти район и Общинска избирателна комисия 

в Столична община.

.

Стенограф:

                 Траянка Стоянова
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 428 – продължение 2

(28 октомври 2016 г.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

17 членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание. 

Колеги,  спряхме  до  последен  докладчик  на  точка  пета – 

Доклади по медийни пакети. 

Заповядайте господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: ПВР-20-568 от 28.10.2016 г. със страна 

по договора Елит медия – ООД, т.е.  канал 3,  и партия Християн-

социален съюз. Стойността на договор е 3000 лв. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари? Няма. Режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Цачев,  Таня  Цанева),  против  –  3 (Емануил  Христов,  Камелия 

Нейкова и Росица Матева).  

Приема се предложението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Госпожо Бойкинова вие 

не сте гласувала, защото сте дошла по-късно.  

Продължаваме със следващ доклад. 
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МАРТИН РАЙКОВ: НР-20-431 от 28.10.2016 г.,  Издателска 

къща  „Марица“  и  ЕНП.  Стойността  на  договора  е  2000  лв.,  т.е. 

вестник „Марица“. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги 

коментари? Няма. Гласуваме. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – 4 (Георги Баханов, Емануил  

Христов, Камелия Нейкова и Росица Матева).

Прима се предложението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Продължете  господин 

Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  НР-20-429  от  28.10.2016  г.  БЕГЕНЕС 

ЕООД. Инициативен комитет Надка Готева 2000 лв. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги 

коментари. Няма. Режим на гласуване. 

Гласували  18 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Цанева),  против  –  5  (Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Камелия Нейкова и Росица Матева).

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Продължете  със 

следващ. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  ПВР-20-535  от  27.10.2016  г. 

Инициативен комитет Бисер Миланов и КИС ООД, КИС 13. Имат от 
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6 до 9, три рекламни клипа на стойност 100 лв.  Имат и банери в 

интернет страницата на въпросната медия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:   за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мартин  

Райков, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 6  (Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова и Росица Матева).

Предложението не се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  постига 

необходимото мнозинство одобрението на този договор. 

Отрицателен вот, заповядайте. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  гласувах  против,  тъй  като  е 

договорено извършването на медийна услуга чрез публикуване на 

банери в интернет сайт, което според мен и според решението, което 

сме приели е недопустимо. 

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, аз като докладчик предлагам да 

го прегласуваме. Извинявам се. Допуснал съм техническа грешка. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  получило  се  е 

недоразумение по договора,  който току що гласувахме. Затова ще 

помоля още веднъж да  го представи докладчика и още веднъж да 

гласуваме. 

Заповядайте господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  ПВР-20-535  от  27.10.2016  г.,  което 

предполага, че е във вчерашна папка медийни пакети, за излъчване 

на видеоматериали и предавания  по време на предизборна кампания 

за избор за президент и вицепрезидент. Предметът на договора е 30 
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броя видеоклипове с времетраене 30 сек. по време на кампанията за 

избор на президент и вицепрезидент. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Пенев. 

ВЛАДИМИР   ПЕНЕВ:  Колеги,  след  като  се  запознах  с 

договора,  действително поддържам искането  за прегласуване, тъй 

като предмета на договора е само за видеоклипове. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  подлагам  на 

гласуване одобрението на този договор. 

Гласували  1 членове на ЦИК:   за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Цачев, Таня Цачева), против – 3 (Камелия Нейкова, Георги Баханов,  

Росица Матева).

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете със следващ 

договор господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Оттеглям ги,  за  да  ги  проуча и  да  ги 

прегледам внимателно.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има още един доклад по 

рубрика  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и 

национален референдум. По наблюдатели един доклад на господин 

Христов, за да премина към втора  точка. Моля госпожо Цанева – 

наблюдатели. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам ви проект на решение в папка с 

моите  инициали,  относно  регистрация  като  международни 

наблюдатели  на  представители  на  доброволци  за  световен  мир, 

неправителствена  организация  от  Република  Гана.  Постъпило  е 

писмо от Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-
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204  от  28.10.2016  г.,  с  което  са  предложени  четирима  души, 

представители на цитираните от мен доброволци за световен мир, 

неправителствена организация, и ви предлагам да регистрираме тези 

четирима  души  като  наблюдатели  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  и  национален  референдум,  да  бъдат  вписани  в 

публичния регистър и да им бъдат издадени удостоверения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги имаме 

ли коментари. Няма. Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил  

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

Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цачева), против –  

няма.

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 3874-ПВР/НР. 

Заповядайте господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  уважаема  госпожо  председател, 

имам молба в рамките на заседанието, не е подписано решението, 

което е свързано с принципното решение за сгрешени, непълни или 

заличени адреси, свързани с избирателните списъци и вписването на 

лицата в тези списъци. В края на решението има един текст, който 

ще  ви  помоля  да  го  разгледаме,  тъй  като  той  не  съответства  на 

предходните решения. Ако може да направим преразглеждане в тази 

му част. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Цачев. 

В момента разглеждаме съвсем сериозно Изборния кодекс и 

отделни негови членове, които касаят избирателните списъци. 
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Колеги продължаваме със следваща точка. Готови ли сме да 

се върнем към точката за въпросите от Информационно обслужване? 

Имаме ли вече готовност? Малко по-късно ще се върнем към тази 

точка колеги. 

Сега продължаваме с точка седма от дневния ред.

7. Проект на решение относно възнагражденията на СИК, 

които  ще  произведат  частични  местни  избори  в  район 

„Младост“,  кметство  Грохотно  и  кметство  Друмево  на 

6 ноември 2016 г. 

Моля заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

днешна  дата  има  проект  № 3877  относно  допълване  на  Решение 

№ 3377-ПВР/НР  от  16.08.2016  г.,  с  което  сме  определили 

възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии 

и на секционните и подвижните секционни избирателни комисии. То 

е съвсем кратко. Можеше да бъде и още по-кратко като не изписвам 

точното възнаграждение,  т.е.  в  двоен размер.  Като основание съм 

посочила  горе  в  основанията  §  5  от  Преходните  и  заключителни 

разпоредби от ЗИД на ИК. Това съм си го добавила. Сега видях, че 

не  е  добавено.  И  съответно  ви  предлагам  да  допълним  т.  2  на 

Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г., като възнагражденията на 

членовете на СИК и ПСИК в РИК в Двадесет и трети район за район 

„Младост“, кметство Друмево и кметство Грохотно за произвеждане 

на  частични  избори  за  кметове  на  район  „Младост“,  Столична 

община, и кметове на кметства Друмево и Грохотно се определят 

както следва. 

Имам  една  само  редакция.  На  горепосочените  секционни 

избирателни комисии се изплаща допълнително възнаграждение  по 

точки 2.2. и 2.3. от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. Тъй 
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като  решението,  което  ви  цитирах  № 3377-ПВР/НР е  валидно  за 

изборите, които ще произведем за президент и вицепрезидент. 

Колеги, добавям: При произвеждане на нов избор (втори тур) 

и на втори тур за частични избори на кмет на район „Младост“ и 

кметове  на  кметства  Грохотно  и  Друмево  на  членовете  на 

секционните  избирателни  комисии  и  на  ПСИК  се  изплаща  ново 

възнаграждение  в  размерите,  посочени  в  решение,  което  ще 

придобие,  ако  го  приемем  днес,  този  номер.  Остава  същото 

възнаграждение, а  не го връщаме към старото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари. Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар  

Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил  

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

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

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 3875-ПВР/НР.

С  това  изчерпваме  ли  тази  точка  от  дневния  ред  госпожо 

Грозева? Да. 

Колеги, преминаваме към рубрика 

III. ДРУГИ. 

Аз  зная,  че  в  тази  рубрика  други  има  доста  важни,  неща, 

които трябва да се докладват. Нека започнем с т.8.

8.  Доклади по дела, жалби и сигнали.

 След това имаме да връщаме и две точки от първата рубрика. 

Първи докладчик по тази рубрика е господин Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги докладвам ви входящ № ПВР-10-40 

от  28.10.2016  г.  Жалба,  постъпила  срещу наше Решение  № 3826. 

Свързана е с подпечатване на бюлетините националния референдум, 

след гласуване на гласоподавателя. Докладвам ви я за сведение. Ще 

бъде  администрирана,  комплектувана  и  изпратена  към Върховния 

административен съд. Това е втора жалба. 

Може  би  в  момента  за  сведение  трябва  да  я  има  и  във 

вътрешната  мрежа.  Това  е  вх.  №  НР-12-25  от  27.10.2016  г. 

предложение от  Станислав Трифонов във връзка  с  наше Решение 

№ 3827, което сме приели, като се прави предложение да изменим 

нашето решение. Има го във вътрешната мрежа. Може да обсъдим 

това  предложение  и  да  вземем  решение  по  така  направеното 

предложение. В момента ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Цачев. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Иванова. 

Заповядайте. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  от  вчерашна  дата  е  качен  сигнал  постъпил  на 

електронната  поща  на  Централната  избирателна  комисия  с  вх. 

№ ПВР-12-6  от  27.10.2016  г.  Към  сигнала,  който  е  подаден  от 

инициативен  комитет  за  издигане  независимата  кандидатура  на 

кандидат  за  президент  Пламен  Орешарски  и  независимата 

кандидатура  на  кандидат  за  вицепрезидент  Даниел  Папазов  се 

твърди,  че  във  връзка  с  извършен  мониторинг  в  кампанията,  в 

социалните мрежи на 26.10.2016 г. на страницата във фейсбук, на 

лицето Александър Николов е излъчен плакат снимка на кандидата 

за  президент  Пламен Орешарски с текст  на турски език.  Двамата 

кандидати  съответно  за  президент  и  вицепрезидент  изрично 

заявяват, че плаката не е правен от тях и същия не е публикуван в 

социалните мрежи от тях. 
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Заявяваме най-категорично, казват те, че не водим и никога 

не сме водили предизборната си кампания на друг език,  освен на 

български. В тази връзка молят за нашето съдействие с цел спазване 

на  изборните  правила  и  добрия  тон  в  провеждане  на  изборната 

кампания. 

Колеги,  предлагам  този  сигнал  да  остане  за  сведение,  тъй 

като считам, че в този случай Избирателната комисия не може да 

упражни своите правомощия по чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26. 

Съображенията  ми са свързани с разпоредбата на § 1, т. 15 от 

допълнителните разпоредби на Изборния  кодекс, съгласно който не 

са  медийни  услуги  социалните  мрежи,  фейсбук,  туитър  и  други 

подобни,  личните  блогове,  поради  което  считам,  че  макар  да  се 

твърди някакво нарушение,  то не би могло да попадне сред нито 

едно от изброените нарушения на забрани и на задължения, съгласно 

административно наказателните разпоредби на Изборния  кодекс и 

ви го предлагам за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

становища, коментари. Няма. За сведение остава. 

Имате ли още доклади? 

Следващ докладчик  по тази точка е господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпила е   в  Централната 

избирателна  комисия  първоначално  по  електронната  поща,  а  в 

последствие и в оригинал. Значи по електронната поща е постъпило 

вчера, с вх. № ПВР-15-181, а в оригинал материалите са постъпили 

днес.  Касае  се  за  жалба  подадена  чрез  районната  избирателна 

комисия Ловеч от Корнелия Добрева Маринова – кмет на община 

Ловеч,  против  решение  №  184  от  25.10.2016  г.  на  Районната 

избирателна  комисия  –  Ловеч.  Материалите  по  преписката  и  по 

жалбата  са  качени  във  вътрешната  мрежа  в  днешно  заседание  в 

папка с моите инициали, където би трябвало да е качен и проекта за 

решение, който ще ви приложа. 
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С  решение  №  184  от  25.10.2016  г.  районната  избирателна 

комисия  се  е  произнесла  в  изпълнение  на  наше  отменително 

решение и е установила нарушение на чл.182, ал.1 от ИК от кмета на 

Община Ловеч, във връзка с публикацията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо  Цанева, 

отправям  ви  забележка.  Моля  ви  не  говорете  извън  микрофон, 

когато докладчик говори. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Припомням, с решение № 150, което 

беше  взето  при  условията  на  отхвърляне,  Районната  избирателна 

комисия –  Ловеч,  по сигнал за  извършено нарушение на  чл.  182, 

ал. 1  от  ИК  във  връзка  с  публикация  на  интернет  страницата  на 

община  Ловеч,  не  беше  взела  решение  за  установяване  на 

административно нарушение. Срещу това решение беше постъпила 

жалба.  Централната  избирателна  комисия  отмени  решението  като 

неправилно  и  незаконосъобразно.  Тъй  като  по  преписката  бяха 

приобщени материали, от които не беше ясно, че такава публикация 

се е съдържала на интернет страницата на община Ловеч и в нея е 

имало снимков материал, включително с  квадратче с № 17 и със 

знак „Х“ в него,  които несъмнено са призив за подкрепа,  което е 

предизборна агитация. 

В  изпълнение  на  нашето  отменително  решение  Районната 

избирателна  комисия  –  Ловеч,  е  взела  това  решение  №  184  от 

25.10.2016  г.,  с  което  е  приела,  че  установява  нарушението  и 

съответно се оправомощава председателят на РИК след влизане в 

сила  на  решението  да  състави  акт.  Срещу  решението  е  подадена 

жалба  от  кмета  на  община  Ловеч.  В  нея  има  съображения  за 

неправилност на решението. 

Първото  е,  че  действията  по  публикуването  на  тази 

информация  на  интернет  страницата  на  община  Ловеч  не  са 

извършени от кмета лично. Не е давал разрешение за публикуване на 
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информацията,  а   са  извършени от длъжностно лице,  от което са 

снети обяснения, които са приложени към жалбата. 

Другите възражения  са,  че по същество няма предизборна 

агитация и съответно не е налице нарушение по чл. 182, ал. 1 от ИК, 

както и твърдения, че интернет страницата на община Ловеч не е 

част  от  общинско  учреждение,  а  представлява  интернет  сайт  във 

виртуалното пространство. 

Предлагам ви тази жалба да я оставим без разглеждане като 

недопустима,  тъй  като  в  случая  намира  приложение  Закона  за 

административните нарушения и наказания.  С това решение не се 

прегражда пътя на защита.  То е само начало на административно 

наказателното  производство.  Не  поражда  права  и  задължения  за 

страните.  Константна е практиката на  ВАС, която смята,  че това 

решение  не  подлежи  на  самостоятелно  обжалване.  А  кмета  на 

Община  Ловеч  може  да  организира  защитата  си  чрез  възражения 

срещу акта,  когато  бъде  съставен  и  оспорване  на  наказателното 

постановление, ако такова бъде издадено. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Пенев. 

Колеги, имате ли коментари? 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Проектен номер 3884 в моята папка. 

Предлагам  в  диспозитива  да  отпадне  текста,  решението 

подлежи на обжалване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари? 

Няма. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев),  против  –  2 (Георги  Баханов  и  

Йорданка Ганчева).

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 3876-ПВР. 

Заповядайте госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги  докладвам  ви  жалба  с  вх. 

№ НР-20-432  от  28.10.2016  г.  от  Зебра  БГН  АД  срещу  наше 

протоколно решение, с което не одобрихме договора между Зебра 

БГН АД и Единна народна партия. Жалбата се комплектува и ще 

бъде изпратена във Върховния административен съд. Също така ви 

докладвам,  че  има  решение  по  днешното  дело  12 079.  Отхвърлят 

жалбата  на  Станислав  Тодоров  Трифонов.  Докладвам  ви  го  за 

сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги  постъпили  са  две  жалби  с 

еднородни  оплаквания.  Едната  е  с  входящ  номер  ПВР-22-529  от 

28.10.2016 г. от Владимир Мирчев Петров. 

Другата  е  с  вх.№  ПВР-22-528  от  28.10.2016  г.  от  Юлияна 

Иванова Николова. Жалбите са във връзка с извършена проверка в 

списъците  за  подкрепа  на  партии  и  коалиции  и  инициативни 

комитети. И лицата заявяват, че не са се подписвали в подписките и 

желаят данните им да бъдат заличени, както и да получат заверено 

копие от списъците. 

Колеги,  предлагам  чрез  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  да  бъде  извършена  проверка  в  списъците 

посочени в двете жалби. Ако бъде установено това, което твърдят 

лицата, да им бъде предоставено заверено копие от списъка в частта, 

която се отнася само за техните лични данни. А по отношение на 
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искането  за  заличаване  от  базата  данни,  да  бъдат  предприети 

действията,  които  сме  одобрили  с  протоколно  решение  през 

миналата седмица и вече имаме такава практика. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Няма. Режим на гласуване. 

Гласували  19 членове на ЦИК:   за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,   Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев),  против  –  2  (Георги  Баханов  и 

Мартин Райков).

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз ви правя предложение от тук, 

особено в този период, винаги да се явява юрисконсулт в съда за 

Централната  избирателна  комисия.  Отделно  от  това,  когато 

преценим, че случая изисква, да се яви с него и член на Централната 

избирателна комисия. Правя това предложение, най-малкото защото 

по този начин ние ще можем, както страните в малкото дела, с които 

се  отменят  решения  на  ЦИК  се  присъжда  адвокатски  хонорар, 

включително и по медийни пакети, за да може ЦИК да претендира 

също така юрисконсултско възнаграждение. Освен това главните ни 

юрисконсулти би трябвало да могат и самостоятелно да се явяват по 

доста голяма част от случаите. 

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: А вие това предложение 

по принцип като какво го правите, за размисъл ли? Сега  искате да се 

гласува. 

Мнения  колеги имате ли? Заповядайте госпожо Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз съм съгласна с колегата Ивков, но 

юрисконсултите да се явяват с член на ЦИК. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други  мнения? 

Заповядайте госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  принципно  съм  съгласна  с 

предложението на колегата Ивков, като не можах да разбера в частта 

само за главните юрисконсулти ли предложихте колега Ивков? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Моето  предложение  с  две  думи  ви  го 

казвам.  По  делата,  които  нямат  такава  практическа  и  правна 

сложност и не са от такъв интерес, да се явява само един от двамата 

главни  юрисконсулти  по  преценка  на  ръководител   група  и  след 

уведомяване  на  комисията.  Ние  си  знаем  делата,   които  са 

насрочени. 

По делата, които имат фактическа правна сложност или са от 

особено  голям  интерес  за  Централната  избирателна  комисия  и  за 

принципни  техни  решения,  да  се  явява  член  на  Централната 

избирателна комисия и юрисконсулт. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  считам,  че  ако  Централната 

избирателна  комисия вземе решение,  да  се явява  юрисконсулт по 

така  направените  предложения  от  колегата  Ивков,  не  възразявам. 

Единствено  само  в  частта  за  главните  юрисконсулти,  считам  че 

всички юрисконсулти трябва да са равнопоставени. Юрисконсултите 

са  взаимозаменяеми  и  би  следвало  всички  да  се  явяват,  като 

разпределението да се прави от директора на дирекция, съгласувано 

с ръководителя на група жалби. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядай.  След  това 

колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Предлагам  да  отложим  този  диспут 

или предложението на колегата  Ивков.  Може да разсъждаваме по 

него. Мисля, че не е момента пет дни преди изборите да променяме. 

Това не е най-належащото. 
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да  не  приемаме 

практиката  на  други  институции,  в  последните  пет  минути  да 

правим промени. Колега Чаушев.

 ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не съм против иновациите, но все пак да 

си видим и реалността. ЦИК е колективен орган, а юристите трябва 

да имат упълномощаване и да са в час, в защита на целия орган и 

процес. Имам известни резерви. Това е едно. 

Второ,  това  упълномощаване  не  може  да  стане  с  общо 

решение, а за всеки конкретен случай. 

Трето,  имено  по  медийните  пакети,  там  не  може  да 

претендираме юридически услуги, защото обикновено ги губим. 

Така че това беше един излишен аргумент. Предлагам да се 

отложи и да си гледаме реалността, а после иновациите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Разбирам, че 

това  е  отложено.  Така  че  колеги  продължаваме  с  точка девета - 

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Има  важни  доклади  по  точка  две,  но  тъй  като  в  момента 

разпределям още няколко ще върна малко  по-късно. 

Молбата  ми  е  исканията  за  отваряне  на  запечатани 

помещения  да  не  ги  четем.  Много  ясно  и  кратко  да  описваме 

ситуацията. 

Колеги,  първи  докладчик  по  искания  за  отваряне  на 

запечатани помещения е госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-06-36 от 25.10.2016 г. Като това е писмо от кмета на община 

Аврен  във връзка  с  необходимостта  от  преместване  на  изборните 

книжа и материали. 

Госпожо председател сега няма ли да отправите забележка, че 

се приказва? 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отправям  забележка. 

Извинете,  че  не  го  направих,  но  разпределям  важни  и  спешни 

преписки. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Писмото  по  което  ви  направих 

доклад е с обективирано искане от кмета на общината и във връзка с 

необходимостта от преместване на изборни книжа и материали от 

произведените през 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на 

Републиката от обезопасено хранилище, което е описано в писмото 

находящо се в община Аврен, съответния адрес, който е посочен, в 

друго  съседно  помещение  намиращо  се  в  същия  архив  до 

предаването им в отдел Държавен архив Варна, се отправя към нас 

искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Република  България,  произведени  през  2011  г., 

национален референдум произведен през 2013 г.,  както и изборни 

книжа  и  материали  от  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент. 

Колеги  проектът  на  решение,  който ви предлагам,  и  е  във 

вътрешна мрежа може би от 25.10.2016 г., тъй като го отложихме 

няколко пъти, 3852. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Ганчева. 

Упълномощавам в  тази  част  госпожа Мусорлиева  да  води, 

докато аз разпределям преписки. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси?

Режим на гласуване на предложението за решение на госпожа 

Ганчева. 

Гласували  16 членове на ЦИК:   за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
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Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев), против  –  1  

(Росица Матева).

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: 3877 е  вашият номер на 

решение, уважаема госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  към 

входящ номер МИ-14-178 от 25.10.2016 г. като това е напомнително 

писмо от  общинска  администрация  с.Гърмен,  област  Благоевград. 

Като  соча,  че  на  29.08.2016  г.  са  ни  изпратили  искане  с  техен 

изходящ номер за разрешение на отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката.  Като  с  писмо  наш 

изходящ номер от 13.09.2016 г., ние сме отговорили, че ще вземем 

нарочно решение за отваряне на помещенията, в които се съхраняват 

изборни книжа и  материали от  предходни избори непосредствено 

пред деня на референдума и деня, в който се произвеждат изборите 

за президент и  вицепрезидент. 

Сочи се, че виждат от страницата ни, че на всяко заседание се 

взимат такива решения, с които се разрешава достъп да се отвори 

помещение. Мислейки, че тяхното искане е направено още в самото 

начало на организационно-техническата подготовка на изборите, се 

опасяват, че не сме го забравили. 

Пожелават ни приятна работа. 

По  това  писмо  бях  уведомена  от  колегата  Солакова,  че  е 

разговаряла с общинската администрация. В действителност беше на 

мой  доклад.  Ние  отговорихме  с  писмо,  съгласно  тогавашната 

практика на Централната избирателна комисия. Тъй като колегата 

Солакова е разговаряла с общинската администрация, явно е ставало 

въпрос  за  проект  на  решение  за  разрешаване  на  достъп  и  ви 

предлагам  проектно  решение,  с  което  да  разрешим  достъпа  до 

запечатаното помещение. 
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Колеги,  предлагам да го приемем това решение с  оглед на 

това,  че  в  действително  ние  приехме  решения  за  разрешаване  на 

достъп, макар и исканията да бяха с по-късна дата от това, с което ни 

е сезирала община Гърмен. Като в запечатаното помещение ще се 

разреши достъп. Проект на решение е 3853. 

Разрешава се достъп до запечатаното помещение в община 

Гърмен,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Републиката 

на  23  и  30  октомври  2011  г.,  с  цел  обработване  книжата  и 

предаването им в отдел Държавен архив. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, мнения, 

въпроси? Няма. Режим на гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: От това, което чух от докладчика, ако 

се  обработват  за  предаване  на  Държавен  архив  материали  от 

2011 г. – изборите за президент и вицепрезидент, не е сега момента. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, вече имаме поне 

две  решения  в  този  смисъл.  Първото  решение  беше  от  колегата 

Румен Цачев. Ние го обсъждахме на широко. След това още едно и 

затова аз ще подкрепя проекта. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, други мнения? 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Тъй  като  извън  микрофон  тук  се 

направиха  предложения,  да  се  пише  след  30-и.  Ще  го  добавя  в 

проекта на решението. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви  колега 

Ганчева. 

Уважаеми колеги режим на гласуване. 

Гласували  16 членове на ЦИК:   за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев),  против  –  2 (Георги 

Баханов и Росица Матева). 

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  ПВР-3878,  уважаема 

госпожо Ганчева, е номерът на решението. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Гласувах  против предложения проект 

за  решение,  тъй като считам,  че  се  правят  двойни стандарти  към 

различните общини на територията на държавата. Не зная по какъв 

критерий се правят? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Андреев за следващи доклади. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  писмо  от  община  Трекляно,  област  Кюстендил  от 

господин Петрунов – кмет на Община Трекляно, област Кюстендил, 

с  което  се  моли  да  бъде  разрешено  отваряне  на  запечатаното 

помещение,  в  което  се  намират  изборните  книжа и  материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Републиката 

на 23 и 30 октомври 2011 г. и преместването им до предаването в 

Държавен  архив  –  Кюстендил.  Преместването  се  налага,  с  оглед 

освобождаването на място в помещението. Прибиране на изборните 

книжа  и  материали  от  предстоящите  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  и  националния  референдум, 

насрочени  за  6  ноември  2016  г.  В  тази  връзка  съм  подготвил  и 

проекта 3851, който е в папката от 26-и. Разрешаваме им отварянето 

и преместването, с оглед освобождаване на място за съхраняване на 

книжата от тези избори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Андреев. Колеги коментари. 

Заповядайте господин Райков по този проект. 
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МАРТИН РАЙКОВ: Аз само искам да попитам, понеже и аз 

имам седем. За да си уеднаквим практиката, понеже и при него са 

някакви полубланкови, в които не се казва, къде ще се съхраняват 

извадените  от  2011  г.  избори  за  президент  и  вицепрезидент 

материали. Имам огромно желание за разрешение на моите седем, 

но непрекъснато им давам указание да  ми конкретизират някаква 

зала. Ако всички го кажете и вземем еднакво становище, ще ми е по-

лесно. Защото аз тук не го виждам. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

коментари? Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

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

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е Решение № 3879-

ПВР. Имате ли още доклади по тази точка?

Заповядайте господин Баханов като следващ докладчик. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Входящ № МИ-14-207 от 28.10.2016 г. е 

постъпило искане на основание чл.287, ал.7 и 8 от Изборния кодекс, 

подписано  от  секретаря  на  община  Банско  –  Иван  Кадев,  до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия.  Като  моли за 

разпореждане да бъде разрешен достъп до запечатано помещение, 

ст. 401, в сградата на общинска администрация – Банско, където се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за общински съветници и за кметове и национален референдум през 

2015 г., което е определено със заповед на кмета на община Банско. 
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Достъпът  до  запечатаното  помещение  е  необходим  във  връзка  с 

приемането  и  съхранението  на  изборните  книжа  и  материали  от 

секционните избирателни комисии, касаещи предстоящите избори за 

президент и вицепрезидент на Републиката на 6 ноември, както и 

книжата  от  предстоящия  национален  референдум.  Книжата  и 

материалите предназначени за общинската администрация ще бъдат 

приети  от  комисия  определена  със  заповед  на  кмета,  съгласно 

изискванията на чл. 287, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс. 

Подготвил  съм  стандартно  писмо,  което  е  качено  във 

вътрешна  мрежа  в  моя  папка  с  мои  инициали.  Казваме  им,  че 

Централната  избирателна  комисия  ще  вземе  нарочно  решение  за 

отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали  от  предходни  избори,   непосредствено  преди  деня  на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и 

национален  референдум,  тъй  като  самото  искане  е  само  за 

прибиране на материалите от ЦИК от предстоящите избори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  колеги. 

Коментари? Няма. Режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:   за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачева),  против  –  2 

(Ивайло Ивков и Росица Матева).

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имате  ли  друг  доклад 

господин Баханов? Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С входящ № ПВР-06-37 от 25.10.2016 г. 

в Централната избирателна комисия е постъпило писмо с приложени 

документи,  подписано  от  кмета  на  Община  Дупница,  с  което  ни 
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уведомява,  че  съгласно  Решение № 3436-ПВР от  31.08.2016 г.  на 

Централната избирателна комисия и при спазване на изискванията 

по т.  31  от  Решение  № 2662 от  18 октомври 2015 г.  на  ЦИК ни 

изпращат  заверено  копие  на  заповед  описана  подробно.  Три броя 

заповеди на кмета на Община Дупница и протокол от 20.10.2016 г. 

за отваряне на запечатано помещение в община Дупница, в което се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  произведените  местни 

избори  и  книжа  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката  на 23 и 30 октомври 2011 г.  и  във връзка  с  тяхното 

преместване  в  друго  помещение  на  общината,  съгласно  наше 

решение, т.е. на ЦИК № 3436-ПВР от 31.08.2016 г. Протоколът е с 

подпис  и  в  оригинал.  Три  броя  заповеди  на  кмета  на  община 

Дупница за назначаване на комисията. Предлагам за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик 

госпожа Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали от дата 26 октомври е качен проект на решение 3866 за 

отваряне запечатано помещение в Симеоновград, област Хасково с 

входящ  № ПВР-14-47  от  посочената  дата  е  постъпило  искане  от 

кмета  на  Община  Симеоновград,  госпожа  Милена  Рангелова  за 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  находящо  се  в 

сградата  на  общинската  администрация,  първи  етаж,  стая  № 1,  в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за президент и вицепрезидент 2011 г. Отварянето  е с цел 

освобождаване на място за оставяне на съхранение и на изборните 

книжа  и  материали  от  предстоящите  избори  за  президент  и 

вицепрезидент, съгласно наше Решение № 2662. Знаете в кои случаи 

се разрешава отварянето. 

Моят  проект  е  за  решение,  да  разрешим  отваряне  на 

запечатаното помещение, находящо се, както беше конкретизирано 

по-горе. Указваме, че достъпа до запечатаното помещение следва да 
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се  осъществи  по  реда  на  т.  30  от  наше  Решение  № 2662.  Какви 

документи  да  се  съставят  съобразно  т.31  от  същото  решение.  И 

копие от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от 

общинската  администрация  и  от  съставения  протокол  да  бъдат 

изпратени на ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте 

господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предполагам,  че  това  както  е  записано 

освобождаване на място за оставяне на новите книжа, не означава, 

че тези книжа ще бъдат извадени. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уточнявам,  че  отварянето  на 

помещението  се  иска  само  и  единствено,  за  да  се  освободи 

подходящо място. Иначе книжата от изборите 2011 г. ще останат в 

същото помещение в Симеоновград от 26 октомври е това. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  16 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

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

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев),  против  –  1  

(Ивайло Ивков).

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение 

№ 3880-ПВР. Продължете. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Колеги,  в  папка от  днешно заседание с 

моите  инициали  е  качен  проект  за  решение  3879  за  отваряне  на 

запечатано  помещение  в  община  Ценово,  област  Русе,  с  входящ 

№ ПВР-14-53 от 28 октомври. Д-р Петър Петров – кмет на община 

Ценово,  иска  да  разрешим  достъп  до  запечатано  помещение, 
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находящо на ет. 4 в сградата на общинската администрация, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори 

за президент и вицепрезидент на републиката – 2011 г. Отварянето 

на  помещението  е  с  цел  извършване  на  експертиза  при  спазване 

изискванията на Закона за националния  архивен фонд и свързаните 

с него подзаконови нормативни актове,  определяне на книжата за 

постоянно съхранение и предаването им  за постоянно съхранение в 

Държавен  архив  –  Русе,  както  и  унищожаване  на  не  ценни 

документи, за което ще бъде съставен акт. 

Освобождаването  на  помещението  е  необходимо  за 

прибиране  на  изборните  книжа  и  материали  от  предстоящите 

избори. Достъпът на помещението, изрично е посочено в писмото, 

ще бъде осъществен след 30 октомври 2016 г., с оглед изтичането на 

петгодишния срок за съхранение на изборните книжа от изборите 

2011 г. за президент и вицепрезидент.

Позовавам  се  на  наше  Решение  №  2662  и  ви  предлагам 

проект на решение, с който да разрешим отваряне на запечатаното 

помещение. Достъпът до същото да се осъществи по реда на т. 30 от 

наше Решение № 2662.  Да се  съставят  съответните  протоколи по 

т. 31 от Решение № 2662. След извършването на експертизата, да ни 

се  изпратят  съответните  документи  във  връзка  с  предаването  на 

архива, ценността на документите и т.н., както и за унищожаването. 

Указваме, че книжата и материалите се съхраняват в помещението 

до  произвеждане  на  следващите  избори.  Копие  от  заповедта  на 

кмета за определяне на длъжностни лица да бъде изпратена на ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  колеги. 

Коментари. Няма. Режим на гласуване. 

Гласували  16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев),  

против – няма.   

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е Решение № 3881-

ПВР. Това бяха вашите доклади. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  господин 

Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с входящ 

№  НС-06-21  от  28.10.2016  г.  Писмото  е  от  кмета  на  община 

Любимец.  Към това писмо са приложени документи във връзка  с 

унищожаване  на  изборни  документи  от  проведените  избори  за 

народни  представители,  произведени  на  5  юли  2009  г.  Като  са 

приложени протокол за унищожаване на изборни документи, акт за 

унищожаване на ценни документи и на писмо от Държавна агенция 

„Архиви“. Докладвам го за сведение. 

Докладвам  за  сведение  писмо  с  входящ  №  ЕП-06-8  от 

28.10.2016 г. от кмета на община Любимец във връзка с извършено 

унищожаване  на  изборни  документи  от  произведените  избори  за 

членове на Европейския парламент, произведени на 7 юни 2009 г. 

Като към писмото е приложен протокол за унищожаване на изборни 

документи, акт за унищожаване на не ценни документи и писмо от 

Държавна агенция „Архиви“. 

Следващият ми доклад за сведение е писмо с входящ № ЕП-

06-9 от  28.10.2016 г.  от  кмета  на община Любимец,  във връзка  с 

извършено унищожаване  на  изборни документи  от  произведените 

избори за членове на Европейския парламент на 20.05.2007 г. Като 

към писмото е приложен протокол за унищожаване на документи, 

акт за унищожаване на не ценни документи и писмо от Държавна 

агенция „Архиви“. 
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Колеги, докладвам писмо с входящ № ПВР-14-42, постъпило 

на  25.10.2016  г.  по  електронната  ни  поща,  а  в  последствие  на 

27.10.2016 г.  и в оригинал. Писмото е от кмета на община Горна 

Малина. С това писмо кмета иска разрешение да отвори запечатано 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Републиката, 

за  да  съвмести  съхраняването  на  книжата  от  гласуването  в 

предстоящите избори в същото помещение. На този етап предлагам 

това писмо да остане за сведение, тъй като Централната избирателна 

комисия ще вземе нарочно решение, с което ще разреши отваряне на 

запечатани помещения за съвместяване на съхраняването на книжата 

в тях с тези от предстоящите избори.

Като единственото, което предлагаме, ако не възразявате, е да 

се обадя по телефона на кмета на Община Горна Малина, за да знае, 

че ще има такова решение и да не очаква отговор на това писмо, 

конкретно разрешение за отваряне. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Възразявате ли господин 

Пенев  да  се  обади?  Виждам,  че  не  възразявате.  Продължете 

господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Абсолютно същия доклад  правя и по 

писмо  с  входящ  номер  МИ-14-209  от  28.10.2016  г.  Писмото  е 

постъпило по електронната ни поща и е от кмета на община Правец. 

Същият иска разрешение да се ползва стая № 2 на третия етаж в 

общинската поликлиника, в която се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените национален референдум 2013 г., избори 

за  членове на  Европейския  парламент 2014 г.,  избори за  народни 

представители  от  25.10.2014  г.  и  местни  избори  и  национален 

референдум 2015 г.,  за  да  съвмести съхраняването  на  книжата от 

предстоящите  избори,  като  изрично  е  заявено,  че  помещението 

разполага с необходимата площ и място за съхранение. По същия 

начин да уведомя кмета на общината, че ще имаме нарочно решение 
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за  отваряне  на  тези  помещения  и  съвместяване  съхраняването  на 

книжата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не вярвам да 

има възражения, защото преди малко нямаше. Няма възражения. 

Колеги  спираме  с  тази  точка  за  момента  и  се  връщаме  на 

точка  -  Доклад  относно  организацията  на  гласуването  извън 

страната.

 Заповядайте  госпожо  Ганчева.  Упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева да води заседанието. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  входящ 

№ ПВР-04-01-203  от  28.10.2016  г.,  с  което  от  Министерство  на 

външните  работи,  ни  е  препратена  грама  от  посолството  ни  в 

Берлин, с молба за предоставяне на контактна информация за всички 

членове  на  СИК,  предложени  от  партиите.  Като  се  сочи  за  СИК 

Хамбург, СИК Магдебург, Мюнхен, Щутгард, СИК Франкфурт 1 и 2 

и  Дармщадт.  Моля  да  гласуваме  с  протоколно  решение  да 

предоставим,  съгласно  предложението  на  партиите  наличната  в 

Централната избирателна комисия контактна информация. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване  за 

протоколното решение. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за -  16  (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

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

против – няма.

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Преди да  дам думата на 

господин  Цачев,  само  да  ви  помоля  малко  по-кратки  доклади  за 

отваряне на помещенията. 
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Заповядайте госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  входящ 

№ ПВР-04-01-205 от 28 октомври, като то е информация препратена 

от Министерство на външните работи и от посолството ни в Атина. 

Предложение за корекции в изпратените  избирателни списъци за 

гласуване извън страната.  Като при отпечатване на избирателните 

списъци  за  президент  и  вицепрезидент,  както  и  референдума  за 

тяхното  подписване  на  ръководителя  на  дипломатическото 

представителство,  съгласно  ваше  указание  бяха  установени 

следните  технически  грешки.  Докладвам  ви  го  за  сведение  и 

запознаване. 

Колеги, докладвам ви входящ № ПВР-23-76 от 27.10.2016 г. 

Изпратено ни е писмо от лице, което се е посочило като Валентина 

Тошева  –  гл.  счетоводител  отдел  „Бюджет  и  финанси“  на 

Териториално поделение  на  НАП –  София.  Като  лицето  сочи,  че 

след последните промени в Изборния кодекс и увеличения брой на 

СИК в Европейския съюз бих искала да се кандидатирам за такава 

СИК, ако въобще се набират членове. Имам опит в участие в СИК – 

София,  Община  „Красна  поляна“  и  Триадица.  Приложено  ни  е 

изпратена  автобиография.  Предлагам  да  препратим  на  Външно 

министерство. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване за препращане към Външно министерство. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Мария Мусорлиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма. 

Предложението се приема. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Докладвам  входящ № ПВР-04-01-

201 от 27.10.2016 г., като това ни е отново препратена информация 

от  Външно  министерство  и  от  Генерално  консулство  в  Солун, 

относно  промяна  в  адреса  на  избирателна  секция  в  гр.  Лариса  с 

посочен номер. 

Уважаеми колеги, необходимо е да бъде направена промяна в 

адреса  на  избирателната  секция.  Като  е  посочен  и  съответния 

актуален  адрес.  Предлагам  да  актуализираме  с  новия  адрес.  Има 

грама. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  считам,  че  е  добре  да 

поискаме  информация,  кои  са  причините,  които  са  наложили 

промяна на адресите на тези секции. Най-вероятно има мотивирана 

заповед.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Писмото  съгласно  резолюция  на 

председателя е във вътрешна мрежа от 27.10.2016 г. , с приложена 

заповед със съответния номер от генералния консул. Ако искате да 

отложим доклада на това писмо с цел запознаване с мотивите. Както 

каза  госпожа Солакова  в  заповедта,  те  са  видни на  какво правно 

основание и на какво основание е издадена заповедта. Аз не правя 

предложение.  Ако  колегата  Солакова  има  предложение,  аз  като 

докладчик не възразявам. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  ще 

отлагаме ли точката? 

Колеги,  режим  на  гласуване  за  отлагане  разглеждането  на 

тази преписка. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Владимир Пенев, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов),  8  против  (Ивилина  Алексиева,  
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Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Росица Матева, Румен Цачев).

Не се приема предложението. 

Не  отлагаме  точката  колеги.  Позволете  ми  кратък 

отрицателен  вот.  Когато  колега  поставя  въпрос,  колегата  който 

познава  преписката би могъл да отговори. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги гласувах против,  защото не 

съм имала предложение за отлагане на точката.  Единствено исках 

при  доклада  да  се  запознаем  от  докладчика  с  мотивите  за 

преместването на тези адреси. Това са секции, в които българските 

граждани извън страната ще упражняват правото си на глас. Заради 

това упражняване право на глас, за гарантирането на тяхното право 

се измени закона безпрецедентно осем дни преди изборния ден. А 

ние в момента променяме местата за гласуване, без да знаем дори 

причините за това. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте 

за лично обяснение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не искам лично обяснение, тъй като 

не постигнахме необходимото мнозинство да отложим преписката. 

Ще продължа доклада си. И тъй като в направената към мен реплика 

и  съответно  отрицателен  вот,  така  аз  поне  разбрах,  че  аз  като 

докладчик  нещо  съм  затаила,  скрила  от  разположената  във 

вътрешната  мрежа  преписка.  Сега  ще  си  позволя  да  ви  прочета 

изцяло заповедта, която е приложение към преписката. 

Заповед  №  АБ-02-41-А  от  25.10.2016  г.  за  изменение  на 

заповед  АБ-02-41  от  18.10.2016  г.  за  образуване  на  избирателни 

секции в Република Гърция за произвеждане на избори за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум 

насрочени на 6 ноември 2016 г. 

75



На основание чл. 13, ал. 5 от Изборния кодекс във връзка с 

§ 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната 

власт  и местното самоуправление и т. 28 от Решение № 345-ПВР/НР 

от 9.09.2016 г. във връзка с Решение № 3785-ПВР/НР от 15.10.2016 г. 

на Централната избирателна комисия н а р е ж д а м:

Да бъде извършена промяна в адреса на избирателна секция 

№ 321500069 в гр. Лариса за произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент на Републиката и национален референдум насрочен 

на 6 ноември 2016 г. в Република Гърция (държава), както следва: 

гр. Лариса, пощенски код 412 23, избирателна секция № 321500069, 

адрес  ул.  „Йонос  Драгуми“  1,  кметство  Лариса,  ет.  3,  генерален 

консул Владимир Писанчев. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте се със 

заповедта.  Предложението на  докладчика  беше да  извършим тази 

промяна. 

Заповядайте господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Някога когато общо обсъждахме, някога 

задавах сакралния  въпрос, кой може да извършва тези промени. Не 

го решихме. Оставихме го на самотек. Тоест, всеки може да прави 

промени, когато намери за добре. От десет години се върти едно и 

също  нещо  и  все  го  замотаваме.  Тоест,  по  някое  време  ние 

определяме едни секции. След две седмици по някаква причини тези 

адреси на тези секции отиват някъде си така, неясно как от кого и 

прочее. Затова задавах някога въпроса, кой ги издава тези заповеди? 

В  случая  е  генералния  консул.  Но  Лариса  аз  не  знам,  дали  има 

генерален консул. Но той изглежда е запознат. Това е едно. 

Второ,   добре  е  като  ще  го  одобряваме  това  нещо,  което 

натам  върви,  вече  в  организационен  план,  да  му  окажем  или  на 

въпросния  генерален  консул  или  на  посланика,  да  го  качи  в 

съответната  страница поне,  респективно на Външно министерство 

да си качат въпросната промяна на собствената страница.
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Трето, въпросната промяна да се обнародва и поне на нашата 

страница, това да направим по същество. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Чаушев,  ще  си  позволя 

реплика на така направеното от вас изказване.  Аз като докладчик 

изцяло възпроизвеждам обективираните данни в преписката, която 

ми е разпределена на доклад,  по отношение на поставения от вас 

въпрос в изказването ви, дали има генерално консулство или не. 

По  отношение  на  втората  част  от  изказването,  поне  да  го 

направим актуализация на нашата интернет страница. Моят доклад 

след  като  приключи,  аз  направих  предложение,  както  съгласно 

няколко  протоколни  решения,  които  ние  взехме  по  подобни 

преписка,  по  аналогични  във  връзка  с  промяната,  да  извършим 

корекция  в  обявеното  на  нашата  интернет  страница,  с  оглед 

улеснение на избирателите, респективно гласоподавателите. Това ми 

беше предложението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Реплика към 

господин Чаушев. 

СЕВИНЧ СОЛАКВА: Реплика имам към господин Чаушев. 

Искам да обърна внимание на две неща. 

Първо,  всички  тези  заповеди,  за  което  трябва  да  обърнем 

внимание, разбира се на Външно министерство да спуснат указание 

към ръководителите на ДКП-тата, всички тези заповеди трябва да са 

мотивирани, както в страната, така и извън страната. Защото какъв е 

смисъла  да  промениш  закона,  ако  във  Великобритания  например 

преместиш  адреса  на  100  км.  отдалечено  от  мястото,  където 

първоначално  избирателя  е  бил  включен  в  избирателна  секция,  в 

избирателен списък на образувана секция. Само вмятам в скоби. 

Второ,  естествено,  че  ще  се  обяви,  защото  това  изисква 

закона.  Така  че  няма нужда от  такова предложение.  Такова беше 

предложението и на докладчика. Няма дори да обърна внимание на 

формулировката  в  заповедта,  да  се  промени  от  кого,  господин 
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генерален консул? С какъв акт господин генерален консул? От кого 

да  се  промени? Или променяш или казваш кой да промени.  Това 

възлагане на друг приемам, че е просто непрецизна редакция и не 

познаване на правилата. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  бяха  две  реплики 

към вас господин Чаушев. Дуплика. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дупликата беше, като приемам това. Аз 

затова  казах,  че  от  десет  години  се  върти  едно  и  също  нещо. 

Появяват се някакви секции. После с не мотивирани заповеди отиват 

от единия край на другия. Това е ясно и е абсолютно, според мен 

необосновано поне в случая към момента. 

Освен  страницата  на  ЦИК аз  казах,  че  имат  и  задължения 

въпросните органи в чужбина да си ги качват на страницата, което 

не  знам дали  е  станало поне   това.   Не е  достатъчно само да  се 

изпрати до ЦИК. Проблемът е да си оправят поне оповестяването на 

въпросните заповеди, за да могат тези хора някъде си в чужбина, в 

случая в Гърция, да се запознаят, че поне секцията им е променена, 

поне това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

изказвания  има  ли?  Няма.  Предложението  на  докладчика  е  да  се 

актуализира информацията на нашата интернет страница.

Колеги режим на гласуване. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – 

няма. 

Предложението се приема.
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Моля да продължите с докладите. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  само  за 

сведение  вх.  №  ПВР-04-01-202  от  27.10.2016  г.,  което  е  от 

посолството  ни  в  Берлин,  с  искана  информация  –  контакти  на 

членове на СИК за комисиите във Федерална република Германия, 

така както ми беше предходен доклад с друг входящ номер. Може би 

два пъти е изпратено писмото. Същата е информацията. 

Следващото,  което  ви  докладвам  отново  касае  абсолютно 

същото.  ПВР-04-01-200  от  27.10.2016  г.  Това  отново  е  с  искана 

контактна информация, която току що приехме, да се предостави. 

Колеги, докладвам ви входящ № ПВР-00-207 от 28.10.2016 г. 

Това е писмо получено по електронната поща, с което въз основа на 

наше протоколно решение от по-рано, ни е изпратена информацията, 

съгласно  решението,  което  приехме  днес  и  определихме  места,  в 

които  ще  се  образуват  избирателни  секции  във  Великобритания. 

Това  е  списъка  на  лицата,  които  имат  право  да  гласуват  – 

национален референдум и в избори за президент и вицепрезидент. И 

ние вече имаме протоколно решение да изпратим на Министерство 

на външните работи информацията,  както и писма до съответните 

общини за предприемане на  действия по заличаване от списъците в 

страната. Като само за сведение ви казвам, че общините са общо 134. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Важно  беше  да  се 

докладва днес. Днес може да бъде свършена и тази работа. 

Продължете. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви входящ № към същия 

номер,  който  ви  докладвах,  като  отговорния  служител  в 

информационно обслужване прави уточнение, че в допълнение към 

предходното писмо с изпратена информация, относно лицата подали 

заявление  за  гласуване  извън  страната  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  и  в  националния  референдум,  които  отговарят  на 

изискванията  да  гласуват  за  местата,  в  които  ще  се  образуват 
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избирателни  секции,  съгласно  нашето  решение  от  днес,  както  и 

справка  за  лицата  разделени  по  общини,  обръщаме  внимание  на 

следното. 

Лицата от списъка за гласуване в националния референдум и 

лицата  от  списъка  за  гласуване  в  изборите  за  президент  и  за 

вицепрезидент на Републиката  съвпадат напълно във всички места 

за гласуване. Поради това справката за лицата разделени по общини 

е една  обща и не е разделена за национален референдум и избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката.  На  база  на 

представената  справка,  заличаване  на  лицата  от  избирателните 

списъци  в  страната  следва  да  се  извърши  и  в  двата  списъка 

едновременно. Може би това да го включим като пояснителен текст 

за  писмата  към  общината.  Тъй  като  ще  им  представим  не  два 

поотделно, а един списък, тъй като съвпадат изцяло. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги  да 

гласуваме добавянето. 

Гласували  18  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанев), против – няма. 

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с 

входящ  №  ПВР-04-01-208  от  28.10.2016  г.,  като  приложено  ни  е 

изпратена  грама  със  съответния  изходящ  номер  от  генералното 

консулство на Република България в Ниш за избирателна секция в 

Ниш и грама от посолството на Република България в Белград за 

избирателни  секции  в  Босилеград  и  Димитровград,  с  които 

ръководителите на горе  цитираните задгранични представителства 
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обосновават  необходимост  от  увеличаване  броя  на  членовете  на 

избирателните  секции  за  конкретно  посочените  места. 

Министерство  на  външните  работи  подкрепи  направените 

предложения като ги намира за мотивирани и целесъобразни. 

Колеги, аз току що се запознавам с тази преписка. Предлагам 

да се запознаем с тази преписка и да го отложим. 

Докладвам входящ № ПВР-04-01-209 от 28.10.2016 г.  Току 

що ми беше разпределено на доклад, което е мой съвместен доклад 

на колегата Цачев и колегата Андреев. Предлагам да го обсъдим и да 

направим  предложенията  към  Централната  избирателна  комисия. 

Ако колега Цачев сте готов да направите предложение, аз лично не 

възразявам като съдокладчик. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  по  този  повод 

един от определените докладчици изразява готовност. Заповядайте 

господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, става дума за две неща. Едното е 

списъците за гласуване извън страната, дали са във вид на празни 

бланки или с вписани имена на избиратели от тях, трябва да бъдат 

подпечатвани отделно от подписа на ръководителя на ДКП. Това е 

единия въпрос, който поставят, тъй като в изборната книга, а мисля, 

че и в закона е казано, че съставят и подписват списъци, чл.31 от 

Изборния кодекс за гласуване извън страната. Това е единия въпрос. 

Ако е същевременно в методическите указания сме казали, че трябва 

да бъдат и подпечатани. Това е единия въпрос. 

Другият въпрос, който поставят е списъците, които се дават 

след като се явят допълнително избиратели и бъдат дописани, къде 

ще  бъдат  дописвани  тези  избиратели.  След  края  на  списъка  има 

подпис  на  ръководителя  на  ДКП  и  списъка  приключва.  Няма 

допълнителни  страници.  В  тази  връзка  те  са  подготвили 

допълнителна страница към избирателен списък за референдума и 

допълнителна страница за изборите, които прилагат към писмото, с 
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цел съгласуване от наша страна. Както и съответно формулярите, в 

които няма вписани избиратели по същия начин. Това са двете неща, 

които поставят. 

По първия  въпрос,  който поставят  за  печата  и  за  подписа, 

независимо  приложенията,  които  имаме  -  избирателните  списъци 

№ 6-ПВР и № 6-НР пише само подпис. Мисля, че няма пречка да 

бъде  поставян  и  печата,  така  както  е  вписано  в  методически 

указания. Мое мнение е. 

По отношение на приложените допълнителни от тях списъци 

съдържат всички реквизити, които трябва да съдържа избирателни 

списък. Това което лично аз бих предложил, ако е възможно и няма 

да създаде затруднения, да бъдат обърнати в ширина самите листове. 

Защото  така  както  са  изготвени  със  седемте  графи  колони  за 

вписване на данните и подписите на избиратели, мисля че мястото е 

недостатъчно. Могат да бъдат обърнати по ширина, за да има повече 

място и разредката между съответните редове да бъде по-голяма, за 

да  има  по-голяма  четливост.  Това  са  моите  предложения по  така 

направеното писмо.  Бихме могли да  го  оформим в едно писмо,  в 

което, ако ЦИК приеме протоколно решение, да бъде изпратено. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  въпросния  доклад  да  го 

отложим за утре.  Става въпрос за промяна на изборни книжа под 

форма на писмо и  протоколно решение.  Това изречение  се  появи 

дори и от докладчика. Става въпрос за промяна на изборни книжа, 

които  вече  ЦИК е  утвърдил.  Да  не  го  правим с  писма.  Да  си  го 

осмислим нормално. И утре да му отговорим. Иновации от страна на 

Външно министерство ние сме виждали, но в случая все пак става 

въпрос за правомощия на ЦИК по отношение на изборни книжа и 

това нещо с писмо по искане първи сигнал, веднага реакция няма 
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според мен как да го осмислим в дълбочина и в сериозност. Моля 

това да влезе в първа точка още утре. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  същество  това  е 

предложение за отлагане. 

Колеги, процедура на отлагане за следващо заседание. Режим 

на гласуване. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР-04-01-199 от  27.10.2016  г.,  като  това  е  писмо,  което  ни е 

изпратено  от  Министерство  на  външните  работи  по  имейла  с 

приложена  таблица.  В  него  отново  ни  уведомяват,  че  с  грама 

генералното консулство в Солун ги е уведомило за промяна в адреса 

на  избирателната  секция,  гр.  Лариса  –  Република  Гърция.  Това  е 

което  ви  докладвах  съобразно  друго  писмо.  Като  ни  сочат,  че 

уточнения адрес на секционната избирателна комисия е Сен-Назер – 

Франция. Той не беше уточнен. Прилагат ни таблица с адресите на 

СИК извън страната, с коригираните и допълнени адреси, съгласно 

писмото.  Предлагам  ви  в  случая  да  актуализираме  на  нашата 

интернет страница приложения адрес в частта Сен-Назер – Франция. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги коментари? Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  
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Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин  

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

няма. 

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги  докладвам  ви  писмо  с 

входящ № ПВР-20-330 от 15.10.2016 г., което е писмо във връзка с 

Изборния кодекс и задължителното гласуване. Аз ви го докладвах за 

сведение, запознаване и обсъждане в оперативен порядък. Само че с 

оглед натовареността ни такова обсъждане не стана. И сега ще си 

позволя  да  ви  предложа  отговор.  Той  е  от  Петър  Стаматов  – 

основател на Юро – Чикаго и Марияна Христова - редактор на Юро 

– Чикаго. Те ни запознават с предпоследните промени в Изборния 

кодекс по отношение на задължителното гласуване. То е адресирано 

към госпожа Цачева, господин Кирилов и господин Кенов, Борисов, 

Митов,  Такев,  Мая  Манолова.  Като  се  иска  от  всички  сезирани 

институции,  да  чуят  ясен  и  категоричен  отговор  от  Народното 

събрание, както и всички сезирани от нас институции във връзка с 

описания  по-горе  казус.  Изложението  е  по  отношение  на 

задължителното  гласуване.  Смятат  ли  народните  представители, 

смятат  ли  отговарящите  за  избора  зад  граница,  Министерство  на 

външните работи, както и Централната избирателна комисия, че това 

положение е нормално. И ако не смятат, какво биха се ангажирали 

да  направят,  за  да се  промени то  възможно най-скоро и за  да  не 

бъдат българските граждани зад граница поставени в такова не само 

унизително  и  дискриминационно,  но  и  наистина  абсурдно 

положение. 

Отговорите които получат се сочи, че ще бъдат публикувани 

в тяхното издание към  читателската аудитория не само в САЩ, но и 

в  различни  други  страни  по  света,  където  живеят  българските 

емигрантски общности. 
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Колеги,  аз  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  е 

правоприлагащ орган и се съобразява изцяло с Изборния кодекс и 

всичките  ни  решения  са  в  изпълнение  на  нормите,  които  са 

разписани в Изборния кодекс и свързаните актове с прилагането му. 

Предлагам  да  отговорим  с  писмо  в  този  смисъл,  ако  не 

възразявате. Или другия вариант е, ако искате да отложим и да не 

отговаряме. Другият вариант е въобще да не отговаряме на писмото. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  случая  считам,  че  следва  да 

напишем  дори  и  кратък  отговор,  но  все  пак  трябва  да  бъде 

отговорено.  Защото  ние  сме  адресат  на  писмото  не  с  копие,  а 

съответно  то  е  адресирано  и  до  нас.  И Централната  Избирателна 

комисия би могла да изрази становище. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, две възможности се появиха. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз като докладчик приемам и двете. 

И да остане за сведение и да отговорим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  докладчика  за  отговор.  Ще  го  подложа  на 

гласуване. Ако то не постигне необходимото мнозинство ще остане 

за сведение. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев), против  –  4  (Георги  Баханов,  

Иванка Грозева, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме с 

господин Цачев по искания за отваряне на запечатани помещения. 
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Докладвам  ви  входящ  №  ПВР-06-41  от 

26.10.2016 г. Питане от секретаря на Община Криводол във връзка с 

решение  за  отваряне  на  помещенията,  в  които  има  книжа  и 

материали от предходни избори. Колеги, свързал съм се по телефона 

и  съм  уточнил  въпроса  със  секретаря  на  общината.  Така  че  го 

предлагам за сведение, ако не възразявате за това, че съм се свързал 

по телефона и съм казал съответно, че ще са отворени помещенията 

с решение. 

Входящ № МИ-14-208 от 28.10.2016 г. от кмета на община 

Раковски. Питане и искане във връзка с отваряне на помещенията, в 

които има книжа и материали от предходни избори за съхраняване 

на книжата от предстоящите избори. 

Колеги, предлагам да се свържа по телефона и да уточним 

въпроса и да остане за сведение. 

С входящ № ПВР-14-45 от 26.10.2016 г. е постъпило искане 

от  кмета  на  община  Искър  за  отваряне  на  помещения,  в  което 

съхраняват книжа и материали от предходни избори за осигуряване 

на съхранението на  книжата и материалите от предстоящите избори. 

Подготвил съм писмо, в което казваме, че Централната избирателна 

комисия  ще  приеме  решение  за  отваряне  на  такива  помещения. 

Предлагам да гласуваме това писмо. Има го във вътрешната мрежа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,   Бойчо  Арнаудов,  Владимир  

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

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев, Таня  

Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  ПВР-14-46  от  26.10.2016  г.  от  кмета  на 

община  Полски  Тръмбеш  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се 

съхраняват книжа и материали от изборите 2011 г. и преместването 

им  в  друго  помещение,  с  цел  освобождаване  на  помещението  за 

книжата и материалите от предстоящите избори и референдум. 

Има  проект  на  решение  в  папка  с  моите  инициали  от 

26.10.2016 г. 

С решението предлагам да разрешим достъпа и отварянето на 

това  помещение  в  гр.  Полски  Тръмбеш  с  цел  преместване  на 

книжата и материалите от 2011 г. и освобождаване на помещението 

за  поставяне  в  него  на  книжата  и  материалите  от  предстоящите 

избори на 6 ноември 2016 г. Като книжата и материалите, които ще 

бъдат  извадени  от  помещението,  ще  бъде  извършена  експертиза 

върху  тях  и  ще  бъдат  предадени  в  съответния  държавен  архив. 

Достъпът до помещението ще се извърши по реда на наше Решение 

№ 2662. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин  

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

Предложението се приема. 

Колеги, това е решение № 3882-ПВР. 

Следващ докладчик е господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Колеги,  в  папката  с  моите инициали 

съм подготвил две решения за отваряне  на помещения. За да не ги 

чета изцяло, ще ви помоля да ги отворите и да ги прегледате. Само 

накратко ще ви кажа за какво става въпрос. 
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Първото  е  постъпило  писмо  с  входящ  №  НР-14-3  от 

27.10.2016 г.  от кмета  на  Община Хасково,  който иска  да  отвори 

запечатано помещение намиращо се в сградата. 

С писмо трябва да  отговорим, съгласно практиката на ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,  

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

Предложението се приема. 

Продължете господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Друго писмо с входящ № ПВР-14-49 от 

27.10.2016  г.  от  кмета  на  община  Трън,  който  иска  достъп  до 

запечатано  помещение.  В  помещението  се  съхраняват  изборни 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  2011  г.  от  изборите  за  общински 

съветници и националния референдум 2015 г. 

Искането  е  да  бъде  извършена  експертиза  на  изборните 

книжа от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. и те да 

бъдат предадени в Държавен архив – Перник. 

Освобождаване  на  място  в  помещението  е  необходимо  за 

прибирането на изборните книжа от предстоящите избори. Аз съм 

написал, че се разрешава достъпа до запечатаното помещение. Като 

достъпа  до  него  ще  бъде  извършен  по  реда  на  т.  30  от  Решение 

№ 2662.  За  извършените  действия  ще  се  съставят  съответните 

протоколи, съобразно изискванията на т. 31 от същото решение. И 

след  експертизата  и  предаването  в  Държавен  архив,  кметът  на 

общината ще изпрати на ЦИК информация съдържаща основанието 

88



и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата, както 

и  резултата  от  унищожаването.  Книжата  и  материалите  ще  се 

съхраняват в помещението до провеждането на следващите избори 

от същия вид по ред определен за решение на ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

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

Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Арнаудов, това е Решение № 3883-ПВР/МИ.

Продължаваме със следващ докладчик господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Ще го прочета, от 26.10.2016 г. № 3867. 

Постъпило е искане изходящ  № ПВР-14-44 от 26.10.2016 г. 

на  кмета  на  община  Царево,  за  разрешаване  разпечатването  и 

отварянето  на  помещения,  намиращи  се  в  сутерена  на  сграда  на 

общинската  администрация  Царево  стая  1,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на Републиката. 

С цел преместване в стая № 2 в сутерена на същата сграда, 

стая  №  1  и  стая  №  2,  находяща  се  в  сутерена  на  сградата  на 

общинска администрация  Царево са под денонощна охрана. Целта 

на преместването е да се освободи място за съхранение на изборните 

книжа, съгласно чл. 457, ал. 5 от Изборния кодекс, изборните книжа 

и материали. 

Разрешава достъп до запечатано помещение, намиращо си в 

сутерена на сградата на общинска администрация в стая № 1, в която 

се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори 
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за президент и вицепрезидент и народни представители. Спазени са 

условията и изискванията на Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 

г. да се съставят съответни протоколи, съгласно изискванията на т. 

30, копие от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица 

от общинската администрация.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  тези  уточнения 

достатъчни  ли  са?  Успяхте  ли  да  погледнете  целия  проект. 

Коментари? Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Райков,  Метин Сюлейман,  Таня Цанева),  против – 3 (Александър 

Андреев, Камелия Нейкова, Румен Цачев).

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги  номера  на 

решението е 3884, без индекс. 

Думата има господин Емануил Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Отварянето на помещението ще бъде 

за сведение.  В община Главиница, ако си спомняте,  се проведоха 

частични избори на 2-ри и в тази връзка имаме с входящ № ЧМИ-06-

75 от 28 октомври. 

Изпратено  писмо  от  кмета  на  общината  за  това,  че  след 

произведените избори са спазили изискванията и са поместили вътре 

книжата  и  материалите  от  произведените  частични  избори  при 

останалите книжа и материали, тъй като имат едно помещение. В 

тази  връзка  ни  изпращат  документите  –  заповед  на  временно 

изпълняващия кмет, тъй като това е станало по времето на временно 

изпълняващия  кмет,  протоколите  от  предаването,  печатите. 

Помещението,  в  което  се  съхраняват.  Протокола  за  извършената 
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дейност  от  групата,  която  е  била  назначена  от  изпълняващия 

длъжността зам.-кмет и протокола, след като са извършили всички 

действия  и  са  запечатали  помещението.  Докладвам  го  само  за 

сведение. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  господин 

Христов. 

Следващият докладчик е колегата Чаушев. Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, входящ № ПВР-14-37 

от  18.10.2016  г.  сме  поискали  да  получим  искане  от  кмета  за 

отваряне на помещение, с цел  освобождаване на помещението за 

предстоящите  избори  и  референдум.  В  това  помещение  се 

съхраняват и документи от изборите за президент и вицепрезидент 

2011 г. Кметът иска след 30 октомври да се отвори това помещение. 

Да  се  извърши  експертиза.  Съответно  след  30  октомври  да  се 

направят тези действия, за да може да се освободи помещението за 

предстоящите избори. 

Предлагам  да  му  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение след 30 октомври. Да се извършат всички действия по 

реда на т. 30 и 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. 

на ЦИК. За всички действия да се съставят съответните протоколи, 

включително и след извършването на експертизата да ни се изпратят 

съответните протоколи. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението  за  отваряне  на  помещение  в  община  Завет  за 

извършване на експертиза и предаване на държавен архив. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма да се извършват, а както виждате не 

знам защо, става въпрос  за избори 2011 г. само и единствено. Искат 

да  ги  отворят.  Да  си  направят  експертизите.  Да  ги  дадат  на 

Държавен архив. Да свършат за два, три дни, за да им е спокойно на 

хората.  Има  един  принцип  на  Паркинсон,  който  се  нарича  по 

същество, в едни важни неща на едни заседания, 10 процента са за 
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важните  неща  от  бюджета  на  времето,  а  90  процента  се  губи  за 

безкрайни дреболии, които аз лично ги считам за ирационални. Това 

е и факт. Малко да го подобрим това. В случая човека иска да си 

освободи помещението и да е спокоен. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

благодарим на докладчика. Колеги, други въпроси и коментари има 

ли? Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,   Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Румен  Цачев  и  Цветозар 

Томов).

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, имаме 

решение № 3885-ПВР. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искат да се освободи помещението, да си 

направят експертиза и го искат след 30 октомври. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Чаушев, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня  

Цанева), против – 1 (Румен Цачев).

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, това е решение 

№ 3886- ПВР- ЕП-НС. 
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Госпожа Бойкинова,  докладвайте за отваряне на запечатано 

помещения. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ МИ-14-206 от 26.10.2016 г. Искане от кмета на община Велико 

Търново, който иска да отворим запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от местните избори 2011 г. 

Днес с писмо вх. № МИ-14-206 ни уведомяват, че всъщност това е 

техническа  грешка  и  става  въпрос  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент в Република България от 7 юни 2009 г. С 

едно писмо го уведомяваме, че Централната избирателна комисия е 

компетентна  да  дава  разрешение  за  отваряне  на  помещение  с 

изборни книжа и материали от произведение избори от 2011 г. до 

настоящия  момент. Тоест да си ги архивира, без решение на ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:    Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин  

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

Предложението се приема. 

Продължаваме с точка 9. Госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  С  входящ  №  МИ-14-205  от 

25.10.2016 г. ви докладвам от община Павел баня във връзка с наше 

Решение № 3796, относно съхраняване на торбите за предстоящите 

избори  искат  да  се  отвори  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените 2015 г. избори  за 

кметове и общини.  Аз съм подготвила стандартното писмо,  което 

беше  актуално  към  25-и,  но  тъй  като  напредва  много  времето, 

варианта е или да разрешим или да изчакаме общото решение. 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  да  разрешим  отваряне  на 

помещението  с  цел  да  организират  помещението  във  връзка  с 

предстоящите избори. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Най-малко пет такива доклада имаше 

днес. Два от които бяха мои. Понеделник или вторник ще вземем 

това  принципно  решение.  Така  че  защо  на  всяко  помещение  да 

пишем писмо и разрешение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:   Колеги, това принципно 

решение само отварянето в изборния ден ли ще бъде след 19.00 или 

19.30  часа или ще включва възможност за отваряне и преди това. 

Доколкото имам спомен от практиката на Централната избирателна 

комисия, става дума за отваряне на помещения само в 7,00 часа в 

изборния ден. В 7 или в 8 часа, в зависимост от началото на деня, 

прав сте господин Цачев, в момента началото на деня е с един час 

по-късно. 

Колеги,   в  тази връзка,  ако  ще бъде  само за  този ден,  то 

тогава това решение по никакъв начин няма да помогне на онези 

общини, които към момента отправят към нас искания, да извършат 

реорганизация, преподреждане и осигуряване на пространство, за да 

се приберат книжа и материали. И ако това се иска, то тогава колеги 

много моля да взимаме съответните решения с номер. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Оттеглям си доклада. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме.

10. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Колеги, първия докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  с  входящ 

№ МИ-15-11-10  от  27.10.2016  г.  искане  за  заплащане  на 

възнаграждение на членовете от Общинска избирателна комисия – 

Сухиндол.  На  17.10.2016  г.  са  провели  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  зам.-председател,  секретар  и  четири 

члена. На това заседание са взели решение, с което са обявили за 

94



избран  следващия  от  листата  на  Политическа  партия  БСП  лява 

България от Общински съвет – Сухиндол. А на 25.10.2016 г. са взели 

решение  за  обявяване  за  избран  следващия  от  листата  на  БСП, 

Общинския съвет Сухиндол. Като грешката е моя. На 17.10.2016 г. 

всъщност  са  обявили  за  избран  следващия  от  листата  на 

Политическа  партия  ГЕРБ.  Явно  на  предишни  заседания  са  ги 

освободили. Това са заседанията, които са провели. Представени са 

решенията  и  протоколите.  Предлагам  да  се  изплатят  тези  две 

заседания.  Към  преписката  има  контролен  лист  за  предварителен 

контрол и справка за размера на исканите възнаграждения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря колеги. 

Режим на гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин  

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

Предложението е прието. 

Имате ли още доклади? 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Входящ  №  МИ-15-11-02  от 

24.10.2016 г. от Общинска избирателна комисия – Велико Търново, 

за  проведено  дежурство  на  17.10.2016  г.  от  председател,  зам.-

председател,  секретар и двама члена. То е във връзка с направено 

искане от орган на разследването по до съдебно производство, при 

което  са  отворили  помещението.  Допуснати  са  вещи  лица  за 

експертиза със заснемания на избирателен списък и предоставяне на 

декларация относно секционна избирателна комисия. Съответно са 

представени всички протоколи и действия, които са извършени във 

връзка с отваряне на запечатаното помещение. 

Предлагам да им се изплати дежурството. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:    Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин  

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

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: МИ 15-11-14 от 28.10.2016 г.  искане на 

Тодор Тодоров – председател на ОИК – Пловдив, за изплащане на 

възнаграждения  за  проведено  едно  заседание  на  12.10.2016  г.,  на 

което са присъствали ръководния състав заедно с 11 члена или общо 

14 членове на комисията. Има основание. Предлагам да го одобрим. 

Имаме контролен лист от счетоводството. Заседанието е проведено, 

за  да  обявят  за  недействителен  избора  на  последния  разпределен 

мандат  по  остатъка  за  общински съветници на  Община  Пловдив. 

Изменили са своето решение и са назначили следващия. Това е във 

връзка с влезнало в сила решение на административен съд Пловдив, 

потвърдено от Върховния административен съд решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Преди да подложа на гласуване, само за пълнота на доклада. 

Контролният  лист  се  изготвя  от  финансовия  контрольор  не  от 

счетоводството. Счетоводството ще изплати после. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 
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Предложението се приема. 

Продължете, ако имате следващ доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам още два доклада. Те са малко по-

деликатни. 

МИ-15-11-05 от 26.10.2016 г. Искането е от ОИК – Хисар. Аз 

съм изготвил справката и писмата. Искането е за заседание, което 

действително  е  проведено  на  22.10.2016  г.  Присъствали  са 

председател, зам.-председател, секретар и седем членове. Общо 10. 

Има  изготвен  контролен  лист  от  контрольора.  Самото  искане, 

председателя на ОИК – Хисар го завършва така: 

С  така  проведеното  заседание  за  втори  път  е  опорочена 

правната  процедура  по  чл.  30,  ал.  4,  т.2  от  ЗМСМА,  с  което  е 

нарушен раздел ІІ от Решение № 3054-МИ от 1.02.2016 г. на ЦИК. 

Това  действително  е  така.  Те  отново  са  отхвърлили 

предложението за предсрочно прекратяване пълномощията на Ненко 

Виделов Костов – общински съветник в община Хисаря. Въпреки, че 

със  свое  писмо  вече  веднъж,  извън  другите  неща  и  ние  сме  ги 

задължили да спазват указанията на съда. 

Въпреки това, аз предлагам като докладчик, да им се изплати 

възнаграждение  за  проведеното  заседание,  защото  санкцията  за 

неизпълнение на решенията на Централната избирателна комисия е 

друга и се налага  евентуално по друг ред.  Информирам ви,  за  да 

знаете какво се е случило на това заседание. Не са могли да съберат 

мнозинство.  И отново  не  са  взети решения.  Отново едни и  същи 

аргументи  се  представят.  Има  проведено  заседание.  Формално 

затова,  че  са  се  събрали  на  заседание  трябва  да  им  се  изплати 

възнаграждението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Режим на гласуване. 
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Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Севинч  Солакова,  

Александър Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар Томов,  Емануил  

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

Цачев, Таня Цанева), против – 5 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова).

Продължете със следващия си доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, другото което ще ви докладвам. 

Това са всъщност две преписки. Касае искане за възнаграждение от 

ОИК – Роман за проведено заседание на 25.10.2016 г. Искането е с 

входящ № МИ 15-11-13 от 28.10.2016 г. 

Искането е за заплащане на възнаграждение за членовете на 

ОИК  –  Роман.  Имаме  протокол  написан  на  ръка.  За  какво  става 

въпрос?  В  присъствието  на  десет  членове  на  Комисията,  те  са 

приели  един  сигнал  до  Централна  избирателна  комисия  чрез 

общинска  избирателна  комисия  –  Роман  от  Иван  Тодоров  – 

председател на ПП – АБВ – гр.Роман. 

Докладвам  ви  това  нещо,  защото  искането  е  за  Тихомир 

Василев  Вълчев,  който  е  общински  съветник  и  председател  на 

общинския съвет и е в нарушение на чл. 30, ал. 4, т .5 от ЗМСМА. 

Съгласно Правилника на Общинския съвет – гр. Роман, е задържан в 

следствения арест на 30.03.2016 г. Поради това те са сигнализирани 

от въпросния господин – председател на АБВ, че е загубил правото 

си  да  бъде  общински съветник,  тъй  като  не  е  присъствал  на  три 

поредни заседания. Аз не искам по същество да навлизам в случая, 

но в случая имаме две преписки. Едната не е входирана в ЦИК като 

входящ номер. Входирано е само искането за възнаграждение. Какво 

правят в Роман? Вместо да се съберат и да вземат решение, тъй като 

това е от тяхната компетентност, те се събират, правят протокол на 

ръка и взимат решение да ни го препратят на нас, защото пише, че е 

чрез тях до нас. При това положение и сигнала остава не отговорен 
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до момента. Ние трябва да решим сега въпроса за възнаграждението, 

с което сме сезирани. Казах ви входящия номер. И трябва да решим 

какво правим със сигнала, защото сигнала действително е до нас. 

Моето  предложение  като  докладчик.  Моля  ви  да  вземете 

отношение  и  да  си  кажете  мнението.  Предлагам  сигнала  да  го 

препратим за произнасяне на ОИК – Роман по компетентност, а да 

откажем възнаграждение, защото не считам, че при положение, че 

само  е  препратен,  без  да  има  други  мнения,  без  да  има  други 

становища,  с  пълно  единодушие  на  събралите  се,  те  да  ни  го 

препратят  и заради това да се иска възнаграждение,  ми се струва 

меко казано, неправилно. 

От друга страна, мнението ми се различава от сходен случай 

от преди малко, който докладвах по второто от трите. Защото все 

пак  формално  са  се  събрали  и  съгласно  нашето  решение,  те  са 

провели заседание. Присъствали са  и по буквата на решението им се 

дължи възнаграждение. Още повече, че сигнала е до ЦИК чрез тях. 

Така че аз въпреки това, в този конкретен случай считам, че те са 

могли да проявят компетентност и да се произнесат и по сигнала, 

тъй като той макар и адресиран до нас е от тяхната компетентност. 

Те  ни  го  препращат  за  становище.  Те  ни  го  препращат  със  свое 

решение  №  242  от  25.10.2016  г.  Реши  да  изпрати  постъпилото 

уведомително писмо на ЦИК за становище и решение. 

Аз предлагам да не се заплаща възнаграждение и да им се 

препрати с писмо за произнасяне по компетентност на ОИК – Роман 

в  този  случай.  Ще  приема  и  варианта  да  им  се  изплати 

възнаграждение и  да им се изпрати по компетентност. 

Минало е контролен лист. В смисъл няма проблем да им се 

изплати възнаграждение, съгласно финансовия контрольор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

за вашите становища. Заповядайте господин Райков. 
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МАРТИН  РАЙКОВ:  Това  писмо  е  до  нас  чрез  ОИК.  По-

притеснително е, че изходящия номер, искането на ОИК – Роман е с 

входящ номер 62 и изходящо писмо, което е до нас пак е с номер 62. 

И реално искането за изплащане на възнаграждение е преди самото 

писмо,  което  е  основателно.  И  този  човек  в  качеството  си  на 

общински съветник  задържан в следствен арест, не изпълнява седем 

поредни заседания.  Като от две,  той не може да събере кворум в 

общинския съвет на Роман. И ние сега пак ще го върнем за ново 

разглеждане. Пак ще чакаме, пак да им изплащаме възнаграждение. 

Но  ние  като  Централна  избирателна  комисия  няма  да  вземем 

становище по това писмо. Да вземем решение по ал. 4, т. 5.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Пенев искаше 

думата. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моето е реплика към колегата Райков. 

Колега  Райков,  Централната  избирателна  комисия  не 

разполага  с  правомощия да  прекратява  пълномощия на  общински 

съветник. Така че ние няма как да го разгледаме, нито да взимаме и 

да  даваме  каквото  и  да  е  становище.  Преписката  си  е  изцяло  от 

компетентност на ОИК – Роман. И аз подкрепям предложението на 

колегата Ивков, да не изплащаме възнаграждение, защото колегите 

би  трябвало  да  знаят  какви  правомощия  има.  Ако  са  прочели 

сигнала, би трябвало да са се сетили, че е в техните правомощия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дуплика. 

МАРТИН РАЙКОВ: Аз съм съгласен с вас колега Пенев. Но 

в спешен порядък да им дадем указания и да си свършат работата. 

Както има практика на съда в това отношение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С оглед дебата, аз разбира се подкрепям 

изцяло колегата Пенев. По никакъв начин не е в правомощията ни да 

интервенираме,  както  да  вземем  решение,  така  и  да  вземем 

становище,  тъй  като  евентуално  тяхно  решение  би  могло  да  се 
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обжалва пред нас и тогава ние ще взимаме решение. Това е пред 

административния  съд,  така  че  в  никой  случай  ние  не  сме 

компетентни да се произнесем по сигнала. Това, че лицето, което е 

подало сигнала не знае кой е органа, който има правомощията, нас 

не ни касае. 

Единственият  въпрос  е  дали  да  изплатим  възнаграждение. 

Ако  ние  се  обединим,  че  макар  и  формално  да  се  е  провело 

заседанието и да са участвали само, за да ни препратят един сигнал 

едно към едно, няма да изплатим възнаграждение,  аз  предлагам с 

едно писмо кратко да изложа тези мотиви. ЦИК реши да не ви се 

изплати възнаграждение, поради това, че само за препращането на 

един сигнал, не е било необходимо да се събере комисията. Освен 

това  при  събирането  е  следвало  да  прецените,  че  това  е  сигнал, 

който е от вашата компетентност и да вземете решение по същество 

на сигнала. Отделно от това ви указваме да се произнесете по така 

подадения ви сигнал. Това ще бъде писмото, ако приемем това. 

Ако  приемем  да  изплатим  възнаграждение,  разбира  се 

писмото ще бъде,  че  само  им препращаме преписката.  Който от 

двата варианта  решим, този ще изпълня. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тук  би  следвало  да  има  две 

преписки. Едната е за изплащането на възнаграждението. Другата е 

по отношение на искането,  което ни е изпратено за становище по 

писмото. За мен лично, независимо от  факта, че те са се събрали 

само, за да ни изпратят писмото и да ни искат становище, аз лично 

считам, че би следвало да им заплатим възнаграждението.  Защото 

все пак УИК е колективен орган и те са взели валидно решение и 

всичките са се съгласили,  че те не могат да вземат становище по 

този въпрос. Искат да видят, дали Централната избирателна комисия 

може да им даде. 
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В  тази  насока  евентуално  може  да  бъде  това,  което  е 

предложението на колегата Ивков. По самото искане за становище 

да им бъде изпратено писмо. А по отношение на възнаграждението, 

което си е другата преписка, аз лично считам, моето мнение е и не 

бих  подкрепил,  да  не  им  изплащаме  възнаграждение,  а  да  им  се 

заплати  възнаграждението  за  това  заседание,  независимо  какво 

решение са взели. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА   ГАНЧЕВА:  Аз  имам  въпрос  към  колегата 

докладчик, къде е във вътрешната мрежа преписката, която гледаме? 

Тъй като възнагражденията,  ние имам практика да не ги качваме, аз 

считам,   че  Централната  избирателна  комисия  следва  да  се 

произнесе по искането за изплащане на възнаграждение и подкрепям 

изложеното от колегата Андреев в частта, че следва да се изплати, 

доколкото разбрах възнаграждението. И считам, че към настоящия 

момент,  ние  трябва  да  се  произнесем  по  искането  за  изплащане 

възнаграждение и по нищо друго. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  още  в  началото  казах.  Формален  е 

критерия.  Макар  че  може  да  се  изплати  възнаграждение.  Но 

недоумявам, защо само по възнаграждението да се произнесем при 

положение, че има сигнал, по който съгласно Изборния кодекс те 

трябва  да  вземат  отношение  и  то  в  срок.  А  те  не  са  взели.  Ние 

незабавно  трябва да  им дадем указание да  се  произнесат  по този 

сигнал. Макар че е заведено и в ЦИК с един входящ номер, защото 

не са видели съдържанието на сигнала, а со видели само искането в 

нашата  администрация.  Макар  че  те  изобщо  не  са  си  направили 

труда. От 10 човека един не се е сетил, че те са компетентни ОИК –

Роман.
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Аз бих приел да се изплати възнаграждение, защото такива са 

ни правилата. Те са формални. Въпросът е, че не знам кое първо да 

подложите  на  гласуване.  Може  би  на  колегата  Андреев 

предложението. Но категорично държа с писмо да им препратим и 

да  се  произнесат  по компетентност.  Не  може да  оставим сигнала 

само заради това, че не е заведен. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Реплика  има 

и господин Райков. Има две реплики. Първата е на господин Райков, 

втората на господин Андреев. 

МАРТИН РАЙКОВ: Има контролен лист. Има изплащане на 

възнаграждение. Обаче това изплащане на възнаграждение, въпроса 

е на ОИК  за това, те да администрират сигнал до ЦИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Като  реплика  към  колегата 

Ивков.  Да,  моето  предложение  беше  следното.  Да  отделим  двете 

преписки.  Едното  е  изплащането  на  възнаграждението.  Имаме 

контролен лист и там изплащаме възнаграждението. 

По отношение на другото което е, аз нямам нищо против и 

подкрепих да се изпрати писмо, с което да им се обясни, че те са 

компетентни и съответно да разгледат сигнал. Ако има нужда да се 

запознаем  по-подробно  с  него,  то  тогава  тази  част,  писмото  да 

отложим. Да се качи, да се запознаем всички и вече в утрешното 

заседание или по-късно в днешно заседание, да се произнесем само 

по него. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Понеже  чух,  че  реплика  ми  прави 

Андреев, аз тогава дуплика ще му направя. Аз не виждам каква му е 

репликата.  Аз  съм  абсолютно  съгласен  с  него.  В  смисъл  аз  това 

казах.  Да  изплатим  възнаграждение.  Това  да  се  гласува  първо. 
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Споделих с вас мнението си, че тази бюрокрация е непоносима за 

мен  и  недопустима,  която  допускаме.  Човек  наистина  може  да 

допусне грешка. Но цяла комисия, сигнал от нейната компетентност, 

да се събере и ние да гласуваме възнаграждение и да й изпратим, за 

да й дадем още едно възнаграждение,  като го реши, ми се струва 

малко нелепо. 

От друга страна съм съгласен с него за всичко. Но ако ще 

разделяме преписките и наново след малко ще ви докладвам същото, 

ще загубим много повече време.  Аз вече ви го докладвах.  Това е 

уведомително писмо, с което ни казват на колко заседания не се е 

явил  и  знаят  къде  е.  В  следствения  арест.  Аз  имам мнение  и  по 

същество на случая. Искат освобождаването на този председател на 

общинския съвет заради това,  че не се явил в поредни заседания, 

защото е в следствения арест. За мен това да си в следствения арест 

е обективна причина. Извинява отсъствията му. А от друга страна, 

човекът не е осъден, така че е невинен и пак няма за какво да се 

освободи. Но не ние сме тези, които ще взимаме решение по този 

случай. 

Другият вариант е, ако приемете това, тогава ще го върна на 

председателя,  да му дадат в деловодството входящ номер и да го 

разпредели  на  докладчик,  който  да  го  докладва  отново,  щом 

мислите, че така ще си облекчим работата. Аз исках бързо да мине, 

защото бързаме за по-важни въпроси. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Ивков. 

Госпожа Ганчева, след това господин Андреев. Оттегляте се. 

Господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Предлагам да гласуваме възнаграждение 

и да се раздели преписката на две и да се разгледа наново. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Пенев. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз имам друга процедура. Ако ще се 

разделя преписката, да не се гледа и възнаграждението сега, а да се 

отложи. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  въпреки  че 

преписката е с един номер, това са две различни преписки. Така че 

аз не мога да подложа на гласуване двете преписки с едно гласуване. 

Няма как да го направя. Докладва се възнаграждение, докладва се и 

другата преписка. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изплащането  на 

възнаграждението. Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Мартин  Райков,  Таня  Цанев),  против  –  6  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Метин Сюлейман, Румен Цачев и  

Цветозар Томов).

Не се приема. 

Колеги,  не  постигнахме  необходимото  мнозинство  да  бъде 

изплатено това възнаграждение. Вие имате ли отрицателен вот? 

Колеги,  сега  ще  гласувам  по  отлагане  разглеждането  на 

втората част. Но ако имате някакви други процедури заповядайте. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Предлагам  ви  процедура  по 

прегласуване.  Тъй като  уведомителното  писмо,  с  което  е  сезиран 

НОИ е до ЦИК чрез ОИК. Те няма как да не се съберат и да не 

администрират. Съответно те са задължени и трябва да си получат 

парите. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Райков. Процедура на прегласуване. Прегласуваме предложението за 

изплащане на възнаграждението. 
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Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Ерхан  

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

Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 5,  

(Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Метин  

Сюлейман и Цветозар Томов). 

Колеги,  сега  по  въпроса,  с  който  сме  сезирани.  Първо 

постъпи  процедура  за  отлагане.  Има  ли  друга  процедура? 

Заповядайте за отрицателен вот. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  аз  гласувах 

против, защото с това изключение, което въвеждаме като практика, 

ще позволим на много общински избирателни комисии, след като 

получат такива писма до ЦИК, да се събират за администриране и от 

тук нататък да им изпращаме възнаграждението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има ли друг 

отрицателен вот. Заповядайте за отрицателен вот. 

РЕПЛИКА:  В  допълнение  на  това,  което  каза  колегата 

Сюлейман, даже  няма и да ги четат, независимо за какво се отнасят 

писмата и дали са от тяхна компетентност. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаше 

процедурно предложение за отлагане на втората част. Има ли друго 

процедурно предложение? 

Заповядайте господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Щом  решихме,  че  въпроса  с 

възнаграждението на колегите,  освен че е основателно, то е и по-

спешно от  сигнала  и  ние вече  гласувахме  възнаграждение.  Аз  ви 

предлагам да го кажа като докладчик, ако ме упълномощите, да кажа 

на нашето деловодство, да даде нов входящ номер на писмото на 

ОИК и на уведомителното писмо. Да разпоредим аз или вие, да се 

качи във вътрешна мрежа и да влезе не по-късно през деня, а когато 

му дойде времето, в дневен ред на жалби и сигнали на колега, на 
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който  го  разпределите  този  сигнал  по  принципа,  по  който  по 

принцип разпределяте. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  това 

предложение. 

Първото  предложение  беше  за  отлагане.  Второто  е  с 

конкретика по действие по време на отлагането за период, когато му 

дойде времето. 

Колеги,  първата  по  време  процедура  беше  чисто  отлагане. 

Подлагам на гласуване отлагането на тази преписка. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 10 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева, Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – 7 (Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  Мартин  

Райков и Севинч Солакова). 

Не се приема. 

Колеги, отказахме това отлагане. 

Господин Ивков държите ли на вашата процедура или може 

да продължим по същество. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тя е единствената правилна в случая. 

ПРЕСД.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  преди  тази 

процедура  да  я  подложа  на  гласуване,  обратно  процедурно 

предложение.  Колеги,  това  е  може  би  20-тия  път,  в  който  една 

преписка  на  възнаграждение  се  завежда  с  номер  заедно  с  друга 

преписка  до  нея,  която  обосновава  това  възнаграждение  и  която 

може  да  бъде  сигнал,  жалба  или  друг  документ.  Те  са  били 

докладвани  от  нашите  колеги.  Докладвано  е  първо 

възнаграждението.  След  това  е  докладвана  и  другата  преписка. 

Докладвано  е  за  протокола,  че  те  са  с  един  номер,  но  са  били 
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разглеждани като две отделни преписки. Ето защо, аз не считам, че 

вашата  процедура  следва  да  бъде  подкрепена,  а  считам,  че  днес 

трябва да приключим с тази тема. Това е моето обратно процедурно 

предложение. 

Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на 

господин Ивков, така както той го формулира. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев  и  Цветозар  Томов),  

против  –  9  (Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Не се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против, защото по този начин 

процедура се постави по грешен начин въпроса. 

Дали едни документи пристигнали  в ЦИК с един номер или с 

друг номер,  това  няма никакво значение.  Документите са  налице. 

Дали ще му дам номер 001 или номер 002, общо взето няма никакво 

значение,  след като те са заведени, сканирани в нашата деловодна 

система. На разположение са и на членовете на ЦИК.  Дали ще ми го 

дадете с номер 001 или с номер 002, за да може да  ми го отлагате 

или да не ми го отлагате, общо взето е едно и също. В тази връзка 

тези  формални  аргументи  са  абсолютно  безсмислени  и  затова 

възразих по този случай.  Дали ще се разправяме с деловодителките. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  обявявам 

10 минути почивка.
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(След почивката)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, в зала сме 15 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Продължаваме с процедурата, при която бяхме спрели. 

Колеги,  по  преписката  на  господин  Ивков  постъпи 

предложение, да бъде върнат този сигнал на съответната общинска 

избирателна комисия, за произнасяне по компетентност. 

Колеги режим на гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – 2 (Йорданка Ганчева и Мартин Райков). 

Предложението е прието. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание утре в 10,30 часа. 

(Закрито в 20,45 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф: 

С. Михайлова
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