
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 433

На  2  ноември  2016  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

I. Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

национален референдум.

1. Искания за отваряне на запечатано помещение.

Докладват: Ивайло Ивков, Румен Цачев,

Катя Иванова, Георги Баханов,

Мария Бойкинова, 

    Мартин Райчев, Таня Цанева

1а. Доклад относно организация на гласуването извън страната.

Докладват: Йорданка Ганчева, 

   Иванка Грозева, 

  Александър Андреев

1б.  Одобряване  на  договор  за  транспортното  обслужване  на 

Централната избирателна комисия-

Докладва: Севинч Солакова

2. Доклад относно машинното преброяване.

Докладва: Цветозар Томов

2а.  Регистрация на анкетьори.

Докладва: Ерхан Чаушев

2б. Регистрация на наблюдатели
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Докладва: Таня Цанева

Росица Матева

2в. Доклад  относно  машинното  гласуване  –  обучителни 

материали

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклад по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева

3а. Регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в 

частични избори

Докладват: Камелия Нейкова,

Александър Андреев

3б.  Доклад по писмо от район „Младост“.

Докладва: Румен Цачев

II. Други.

4. Доклад по дела, жалби и сигнали

Докладват: Георги Баханов, 

Мария Бойкинова 

5. Доклади по писма

Докладват: Румен Цачев, Ивайло Ивков,

Георги Баханов, Владимир Пенев,

Метин Сюлейман, Росица Матева,

 Цветозар Томов, Севинч Солакова,

Александър Андреев, Иванка Грозева,

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова

6. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан 

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

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

Цачев и Таня Цанева. 
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ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Катя  Иванова,  Румяна 

Стоева-Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  11,25  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* *     *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В залата 

присъстват 15 членове на Централната избирателна комисия. Налице е 

необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  02 ноември 2016 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

В първа рубрика –  „Избори за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката и  национален референдум“ ви предлагам:

1. Искания  за  отваряне  на  запечатано  помещение  с  всички 

заявили се от вчера.

2. Доклад относно машинно преброяване.

Докладчик е  господин Томов.

3. Доклади по медийни пакети. 

Към настоящия момент се е заявила  госпожо Цанева.

В тематична рубрика „Други“:

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

Баханов.

5. Доклади по писма – докладчици от вчера.

6. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения на 

така предложения дневен ред?

Първа беше  госпожо Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател,  аз имам един 

доклад  във  връзка  с  организацията  на  гласуването  извън  страната, 

където прецените като място. Това е за писмото, за което Ви уведомих.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това да бъде т. 

1а,  госпожо  Ганчева:  „1а.  Доклад  относно  организацията  на 

гласуването извън страната“ с докладчици  госпожа Ганчева и  госпожа 

Грозева.

Втора поиска думата  госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите  с  проект  на  решение  относно  допускане  за  участие  в 

частични избори – по Ваша преценка дали да е нов раздел или точка 

към съществуващите

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще бъде т. 3а.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Госпожо председател,  моля да ме 

запишете в точката по регистрация за частичните избори, в точката – 

доклад относно гласуването извън страната, и в т. „Доклади по писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Госпожа Грозева, заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в точка „доклади 

по писма“ и ще помоля преди започване на заседанието – само една 

минутка ще ви отнема – за съобщение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, за съобщение. Записах 

Ви,  госпожо Грозева.

Колеги,  има  ли  други  предложения?   Господин  Чаушев, 

заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:   Госпожо  председател,  моля  да  включите 

точка за регистрация на анкетьори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще бъде нова 

точка – т. 2а – „Регистрация на анкетьори“.

Записах Ви,  господин Чаушев.

Следващ беше  господин Цачев. Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Госпожо председател, моля да ме включите за 

доклад  по  писмо  от  кмета  на  район  „Младост“  по  прилагане  на 

Решение № 3898.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като  коя  точка  ще  го 

предложите,  господин Цачев?.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Отделна точка – ЧМИ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще бъде т. 3б. 

Записах Ви,  господин Цачев.

Следваща  беше  госпожа  Бойкинова.  След  нея  –   госпожа 

Цанева.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите  в  т.  „Доклад  относно  организация  на  гласуването  извън 

страната“ във връзка с постъпилите жалби и сигнали в изборния ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Госпожо  Бойкинова, 

включвам  Ви  в  точка  „Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали“  с  този 

доклад.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Моля да 

ме включите в точка „Искания за отваряне на запечатано помещение“ и 

в точка „Регистрация на наблюдатели“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  „Регистрация  на 

наблюдатели“ ще бъде т. 2б.

Колеги, дневният ни ред стана по следния начин:

Първо ще има съобщение, а след това:

1. Искания за отваряне на запечатано помещение.

Докладват: Ивайло Ивков, Румен Цачев,

 Катя Иванова, Георги Баханов,

 Мария Бойкинова, 

 Мартин Райчев, Таня Цанева

1а. Доклад относно организация на гласуването извън страната.

Докладват: Йорданка Ганчева, 

   Иванка Грозева, 

  Александър Андреев
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2. Доклад относно машинното преброяване.

Докладва: Цветозар Томов

2а.  Регистрация на анкетьори.

   Докладва:  Ерхан Чаушев

 2б.  Регистрация на наблюдатели

Докладва: Таня Цанева, Росица Матева

2в. относно машинното гласуване

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклад по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева

3а. Регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в 

частични избори.

Докладват: Камелия Нейкова,

Александър Андреев

3б.  Доклад по писмо от район „Младост“.

Докладва: Румен Цачев

4. Доклад по дела, жалби и сигнали

Докладват: Георги Баханов, 

Мария Бойкинова 

5. Доклади по писма

Докладват: Румен Цачев, Ивайло Ивков,

Георги Баханов, Владимир Пенев,

Метин Сюлейман, Росица Матева,

Цветозар Томов, Севинч Солакова,

Александър Андреев, Иванка

Грозева, Йорданка Ганчева,

Камелия Нейкова

6. Разни.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Може ли да включите точка за поправка 

на  техническа  грешка.  Може  и  в  точката  за  наблюдатели,  тъй  като 

става въпрос за наблюдатели.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви  в  точката 

„Регистрация на наблюдатели“.

Включвам и  госпожа Нейкова в точката „Доклади по писма“.

Колеги, сега ще гласуваме така предложения и допълнен дневен 

ред.

 Господин Баханов, ще се обърна към Вас.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Камелия 

Нейкова,  Мария  Бойкинова, Росица  Матева, Румен  Цачев,  Севинч  

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

Дневният ред се приема.

Преди  да  преминем  към  точка  първа,  първо  аз  ще  ви 

информирам  за  това,  че  по  обективни  причини  отсъства   госпожа 

Сидерова  и   госпожа  Мусорлиева.   Госпожа  Иванова  и   господин 

Арнаудов  ме  информираха  за  обективни  причини,  поради  които  ще 

закъснеят.

Сега давам думата за съобщение на  госпожа Грозева.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ПВР-05-73  от  31.10.2016  г.  областният 

управител на област – София, ни е изпратил своя заповед № 15-197 от 

31.10.2016  г.,  с  която  е  утвърдил  маршрутите  за  придвижване  на 

пилотиращите автомобили и автомобилите за извозване на материалите 

от секционните избирателни комисии до 23-ти, 24-ти и 25-ти РИК след 

приключване  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката, както и на частичните избори за кмет на район „Младост“ 

– Столична община, на 06.11.2016 г. 

Заповедта е качена на 31.10.2016 г. Докладвам ви я малко със 

закъснение, защото не стигахме до „Писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.
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Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като имаме тази заповед за 

ескорта и охраната на автомобилите при предаването на протоколите – 

така разбрах,  но имахме едно писмо, което изпратихме във връзка с 

искане  за  предоставяне  на  информация  относно  организацията  в 

местата,  определени  за  приемане  на  документи.  Може  ли  да  се 

подсетим в  тази  връзка,  за  да  стане  един пълен  и  цялостен  доклад, 

организацията  на  работата  по  приемането  на  документите  от 

секционните избирателни комисии. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, моля за това писмо.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, писмото е разпределено до мен 

и то е с копие до Централната избирателна комисия, адресирано е до 

областния  управител,  до  23-та  РИК,  до  24-та  РИК и  до  25-та  РИК. 

Адресирано  е  само  с  копие  до  нас,  тъй  като  Столична  община  ни 

уведомява,  че  осигуряването  на  зали  за  осигуряването,  приемането, 

обработването  на  протоколите  на  СИК  е  от  компетентността  на 

областните управители и на областните администрации.

Затова  нашето  писмо  са  го  препратили  до  областните 

администрации и до районните избирателни комисии. То  е с развитие 

съобразно преходна резолюция и мисля, че има копие и до  госпожа 

Матева и до  госпожа Солакова.

Номерът  на  писмото  е  ПВР-07-19  от  26.10.2016  г.  То  е 

изпратено по е-mail,  а  оригиналното е  дошло на 28.10.2016 г.  и  във 

вътрешната мрежа е на 26.10.2016 г. с резолюция до мен и до  госпожа 

Матева, Грозева и Солакова. Резолюцията е от      26.10.2016 г. 

Писмото  се  намира  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали  –  ПВР-07-19  от  26.10.2016  г.  Намира  се  в  папката  от 

27.10.2016  г.  С  това  писмо  те  ни  уведомяват,  че  всъщност  нашето 

писмо са го изпратили по компетентност на областния управител.

Колеги, аз ще подготвя писмото.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моята идея е да съберем на едно място 

с  оглед  и  на  въпросите,  които  очакваме  да  получим  въз  основа  на 

практиката,  която  придобихме,  въпроси,  предполагам,  към 

говорителите и бързото намиране на необходимата информация.

Да  обособим  една  папка-класьор  нашето  писмо  до  Столична 

общини, препращането по компетентност на писмото ни до областния 

управител,  това,  което  докладва   госпожа Грозева  в  момента,  но  то 

касае  по-скоро  охраната  и  маршрутите.  А  по  отношение  на 

организацията в местата за приемане на документите, ако не получим 

своевременно,  да изискаме или да изпратим напомнително писмо до 

областния  управител,  защото  топката  сега  е  в  областната 

администрация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  подкрепям  това,  което  колегата 

Солакова предлага. Но мисля да не чакаме да ни изпратят, а днес да 

изпратим  писмо  и  до  областния  управител,  и  до  трите  районни 

избирателни комисии, с които да поискаме отговор както на писмото, 

което е препратено от Столична община към областния управител, така 

и да ни се изпрати информация от трите районни избирателни комисии 

и  от  областния  управител  за  мерките,  които  са  предвидени,  за 

разписаните маршрути и за приемане на книжата, за всичко, което е 

свързано с обработването на книжа след изборите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, чухте предложението. Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, 

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

Таня Цанева, Цветомир Томов);  против –  1 (Ивайло Ивков). 

Предложението се приема.
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Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Искания за отваряне на запечатано помещение.

Първи  докладчик  е   господин  Ивков.  Заповядайте,  господин 

Ивков, за доклад.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

моите инициали от вчера има два уърдовски  файла. Единият е с № 

ПВР-14-54 от 28.10.2016 г. и е искане от община Брацигово, подписано 

от  кмета  на  община  Брацигово.  Пристигнало  е  в  копие  искане  за 

отваряне на запечатано помещение.

Виждате проекта за решение. Тук виждате книжата са от много 

видове  избори  и  референдум,  като  достъпът  тук  се  иска,  за  да  се 

преместят в друго помещение книжата и материалите за освобождаване 

на място и да изчакат предаването на „Държавен архив“ книжата от 

изборите за президент и вицепрезидент от      2011 г. Това е и разликата 

от другата преписка. Там няма да се преместват в друго помещение, а 

директно ще се предадат за оценка и унищожаване съгласно Закона за 

държавния архив.

Така че сега ви докладвам първата преписка, защото ще трябва 

да има две отделни решения – за Брацигово.

Предлагам  да  разрешим  достъпа,  да  се  преместят  книжата  и 

материалите в отделно обособено помещение в учрежденския архив в 

сградата  на  община  Брацигово,  за  който  се  твърди  в  писмото,  че  е 

охраняем,  като  аз  казвам  все  пак  да  бъде  в  отделно  обособено 

помещение. 

Обикновено това са големи халета и с отделни прегради може да 

се обособи помещението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Колеги, моля да се запознаете с проекта на решение. Имате ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

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

Цанева, Цветомир Томов);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3929-ПВР/ЕП/НС.

Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви и следващия проект, който се 

намира  пак  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  от 

вчерашна дата. Той е пристигнал с вх. № ПВР-14-59 от 31.10.2016 г. с 

искане от Мердин Мустафа Байрям, кмет на община Върбица. Само че 

тук достъпът до помещението ще бъде осъществен след 01.11.2016 г. – 

казват  –  но  то  вече  мина  01.11.2016  г.,  за  предаване  директно,  без 

преместването им в друго помещение. Иначе там са книжата, виждате 

ги – да ги изчитам ли всички книжа? Виждате ги в обстоятелствената 

част на предложения от мен проект за решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Метин  Сюлейман, 

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

Цветомир Томов);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3930-ПВР/МИ.

Това бяха Вашите доклади,  господин Ивков?

Следващ докладчик е  господин Цачев. Заповядайте, господин 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за отваряне на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съдържат  изборни  книжа  и 

материали от предходни избори.

С вх. № ПВР-14-59 от 31.10.2016 г. от кмета на община Кричим 

е постъпило искане за отваряне на запечатано помещение, в което има 
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книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката от 23 и 30 октомври 2011 г. във връзка с преместването им 

в друго помещение и освобождаване на това помещение за приемане на 

книжата и материалите от изборите на 06.11.2016 г., като след изтичане 

на  законоустановения  срок  книжата  и  материалите  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент от 2011 г. ще бъдат предадени на Държавен 

архив.

Решението е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

вчерашно заседание. 

Предлагам да разрешим достъпа до запечатаното помещение, в 

което има такива книжа от 2011 г. Те ще бъдат преместени в съседно на 

него  помещение,  до  извършване  на  експертиза  върху  книжата  и 

предаването им на Държавен архив.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Камелия 

Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица 

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

Томов);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3931-ПВР.

Заповядайте, господин Цачев, за следващия Ви доклад.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ще ви докладвам заедно, тъй като са 

еднотипни, искания за отваряне на запечатани помещения във връзка с 

конкретния  ден  –  06.11.2016  г.  –  за  съвместяване  на  книжа  от 

предходни избори и книжата и материалите от изборите, които ще се 

произведат на 06.11.2016 г.

Това са: искане с вх. № ПВР-14-57 от 31.10.2016 г., постъпило 

от  секретаря  на  община  Иванова;  искане  с  вх.  №  МИ-14-212 

от01.11.2016 г. от кмета на община Хисаря; искане с вх. № ПВР-14-56 
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от 31.10.2016 г., постъпило от кмета на община Борово; искане с вх. № 

МИ-14-211  от01.11.2016  г.,  постъпило  от  кмета  на  община  Доспат; 

искане  с  вх.  №  ПВР.14-61  от  01.11.2016  г.,  постъпило  от  кмета  на 

община Руен и искане с вх. № НС-14-6 от 01.11.2016 г., постъпило от 

кмета на община Мирково.

Колеги  по  всичките  искания  съм  се  свързал  със  съответните 

общини по телефона и съм им казал, че сме приели Решение № 3897 и 

могат да се запознаят с него, както и че има съобщение. На тези, които 

са  постъпили  преди  приемане  на  решението,  съм  им  казал,  че  ще 

приемем такова решение. По последното искане само все още – то е от 

вчерашна дата – не съм успял да се свържа. В рамките на днешния ден 

ще се свържа и с тази община, за да й кажа по телефона, за да не пишем 

писма до всяка една община отделно.

Моля да ги подложите на гласуване,  госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

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

Томов);  против –   няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Цачев, за последния доклад.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам последния доклад.  Пак е 

свързан с помещенията. Това е писмо с вх. № ПВР-06-58 от 01.11.2016 

г., постъпило от кмета на община Кнежа. Изпратени са ни протокол за 

отваряне на помещение и заповед за назначаване на комисия във връзка 

с  наше  решение,  с  което  сме  разрешили  отваряне  на  помещение, 

преместване на изборни книжа в друго помещение, с оглед осигуряване 

на помещение за съхраняване на книжата и материалите от изборите на 

06.11.2016 г.
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Мисля, че беше разпределено за доклад на колегата Райков.

Постъпила  е  вече  информация  за  извършените  действия  от 

комисията. Те са съобразно наше Решение № 2662.

Докладвам го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Цачев.

Продължаваме  със  следващ докладчик.  За   госпожа  Иванова, 

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема   госпожо  председател, 

уважаеми  колеги,  аз  ще  докладвам  едно  подобно  като  на  колегата 

Цачев искане като тези няколкото, които минаха. Мислех, да е само за 

сведение, но ние ги гласувахме. Така че ще моля и моето да е по същия 

начин.

Става  въпрос  за  достъп  до  запечатано  помещение  в  община 

Болярово. Искането е от кмета  господин Христо Христов. С вх.        № 

МИ-14-210 от 31.10.2016 г.  достъпът е за приемане и съхранение на 

изборните книжа и материали след приключване на изборния процес на 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и  национален 

референдум на 06.11.2016 г. 

Колегата Иванова се е свързала с кмета, разговаряли са и тя му е 

дала указания, че достъпът до помещението ще бъде извършен по реда 

на Решение № 3897-ПВР/НР/МИ, което ние сме приели.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Арнаудов.

Имате ли друг доклад? Моля, продължете,  господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да, имам още едно за сведение.  Това е 

отново от община Болярово, от същия кмет – Христо Христов. С вх. № 

МИ-06-931 от 31.10.2016 г. той ни пише следното:

„Уважаеми господа, във връзка с разрешен достъп и отваряне на 

помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали, 

приложено  ви  изпращаме  в  оригинал  протокол  от  предаване  на 

„Държавен архив“ – Ямбол, изборни книжа и материали, отнасящи се 

до местните избори.“
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване отговор на писмо към общината със стандартен текст – да се 

приложат липсващите документи.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Цветомир Томов);  против – 

няма. 

Предложението се приема.

За  господин Баханов, Заповядайте, госпожо Ганчева.

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

ПВР-14-55 от 31.10.2016 г. И аз съм съдокладчик по преписката, видно 

от  резолюцията.  Това  е  искане  от  кмета  на  община  Дългопол  за 

отваряне на запечатано помещение, като е обективирана молба да се 

разреши достъп до запечатано помещение, находящо се на приземен 

етаж  в  сградата  на  общинската  администрация  в  Дългопол,  област 

Варна,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 

произведените изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 

през 2011 г.,  като целта на получаването на достъп и отварянето на 

помещението е изборните книжа, съхранявани в помещението, да бъдат 

преместени в  помещение,  което се намира на същия етаж,  в  същата 

сграда  до  предаването  им  в  отдел  „Държавен  архив“,  за  да  бъде 

подготвено помещението за съхраняване на книжата от предстоящите 

избори.

Сочат,  че  книжата  и  материалите  ще  се  съхраняват  по  реда, 

указан с решение на ЦИК. 

Проектът се намира папка с инициалите може би на  колегата 

Баханов от вчерашна дата. Докладът е за проект на решение № 3904, с 

който се разрешава отварянето на запечатаното помещение. Достъпът 

до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали да се осъществи по реда на т. 30 от наше Решение № 2662 от 
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месец октомври 2015 г., като за извършените действия да се съставят 

необходимите документи съгласно решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

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

Томов);  против –   няма. 

Решението се приема.

  Решението има № 3932-ПВР.

Продължаваме със следващ докладчик –  госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

отваряне  на  запечатано  помещение  от  кмета  на  община  Стражица. 

Искането е във връзка с определяне на помещение за съхранение на 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент и  национален референдум, в което обаче се съхраняват 

изборните книжа от произведените избори за общински съветници и 

кметове и изборите за президент и вицепрезидент на 23 и 30 октомври 

2011 г.

Целта е да се освободи това помещение.

Предлагам проекта на решение, който е от вчера, и е с № 3917 и 

се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Предлагам 

да разрешим отварянето на запечатаното помещение – Архив 10, ет. 2 

на  сградата  на  общинската  администрация,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за общински 

съветници и изборите за  президент и вицепрезидент на Републиката 

във връзка с извършване на експертиза при спазване изискванията на 

Закона  за  националния  фонд  и  свързаните  с  него  подзаконови 

нормативни актове и унищожаването на ценни документи.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч 

Солакова, Росица Матева, Румен Цачев, Цветомир Томов);  против – 

няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3933-ПВР/МИ.

Моля, продължете,  госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  също  така  ви  докладвам  и 

искане  от  кмета  на  община  Павел  баня  за  отваряне  на  помещение. 

Свързах се с началника на отдел ГРАО и разбрах, че искането е във 

връзка  с  предстоящите  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  и 

прибиране в същото помещение на изборните книжа и материали и по 

телефона уведомих,  че  вече  имаме решение,  с  което сме разрешили 

отварянето.

Аналогично е искането – то е на доклад на колегата Цанева – от 

кмета  на  община  Ямбол.  По  същия  начин  ще  бъде  уведомен  по 

телефона, че има вече решение на Централната избирателна комисия за 

отваряне на изборните помещения в изборния ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Заповядайте, господин Райков, за Вашия доклад.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  от  днешно  заседание  –  успях  да  го  преместя  –  се 

намира писмо с вх. № ПВР-14-51 от 31.10.2016 г. Кметът на община 

Чипровци Пламен Петков ни моли да извади книжата от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  от  23  и  30  октомври  2011  г.  с  цел 

освобождаване и пренареждане на останалите по реда на Решение № 

2662. 



18

Можете да го погледнете и да се запознаете с него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Райков. 

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин 

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

Томов);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3934.

Изчерпахме точка първа от дневния ред. Аз ще помоля веднага в 

почивката решенията да бъдат предоставени,  за  да бъдат подписани, 

подпечатани и публикувани на интернет-страницата ни и на страницата 

на БТА.

Колеги, продължаваме с точка 1а от дневния ред:

1а.  Доклад  относно  организация  на  гласуването  извън 

страната.

 Госпожа Грозева има думата. Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

постъпили – не всички, само тези, по които имам предложение.

С  вх.  №  ПВР-10-33  от  31.10.2016  г.  е  пристигнало  по 

електронната  поща  допълнително  предложение  от  ПП  АТАКА  за 

секции в чужбина.

С  вх.  №  ПВР-10-39  от  01.11.2016  г.  и  към  същия  номер  от 

31.10.2016  г.  е  пристигнало  допълнително  предложение  от  Партия 

Патриотичен фронт.

Докладвам ви ги само, за да ви кажа, че тези предложения не 

могат  да  бъдат  приети,  тъй  като  ние  на  29.10.2016  г.,  в  рамките  на 

срока,  пуснахме  Решение  №  3894  за  попълване  на  бройките  на 

членовете на секционните избирателни комисии в изпълнение на чл. 
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104 – не по-късно от седем дни преди изборния ден, поради което ви 

предлагам да ги задържим като резерви в изборния ден в случай на 

неявяване на някои от членовете на секционните избирателни комисии.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги, чухте предложението. 

Режим на гласуване.  

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Метин 

Сюлейман, Севинч Солакова, Росица Матева, Румен Цачев,);  против – 

1 (Йорданка Ганчева).

Предложението се приема.

 Госпожо Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, вчера към края на заседанието 

ние обсъдихме едно писмо до Министерството на външните работи във 

връзка с поставени въпроси по чл. 263, ал. 2 – удостоверението.

Аз ви обръщам внимание, въпреки че вече имаме протоколно 

решение как да отговорим, макар че писмото все още не е изпратено 

поради  това,  че  аз  не  съм го  изготвила.  Днес  ми беше звъннато  от 

Министерството на външните работи  да ни питат какво се случва с 

това писмо. Обясних, че сме го гласували.

Но по третия въпрос, по който ние приехме, че удостоверенията 

следва  да  се  издават  и  за  втория  тур,  такъв,  какъвто  е  режимът  в 

Република  България,  в  страната,  ми  беше  обърнато  внимание,  че 

съгласно наше Решение № 3460 в Раздел IV – аз сега го погледнах – 

всъщност ние казваме, че след като избирателят положи подписа си в 

съответния  избирателен  списък,  членът  на  СИК  връща 

удостоверението, като се прави отбелязване върху удостоверението.

Така  сме  уредили  въпроса,  предвид  което  връщам,  за  да 

съобразим отговора преди да го изпратим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.
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Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз вчера и затова 

гласувах против. Не изложих моите съображения, но в крайна сметка 

трябва да  имаме предвид,  че има хора,  които ще гласуват на места, 

които  са  отдалечени  от  съответните  консулски  и  дипломатически 

представителства.  Задържането  на  удостоверението  за  разлика  от 

принципа, който се следва в страната,  трябва да бъде съобразен и с 

това, че тези лица може да не успеят за втория тур, при провеждането 

на един втори тур, да отидат и да се снабдят с такъв документ. 

Затова  и  в  решението,  както  и  в  Методическите  указания  е 

въведено това обстоятелство, което все пак да облекчи и избирателите, 

защото  в  противен  случай  представете  си  един избирател,  който  до 

консулската служба или до дипломатическото представителство трябва 

да извърви хиляда или 500 км. Това е проблем, който би могъл да му се 

създаде с оглед неговото участие във втория тур.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

За реплика, Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Андреев,  аз  лично  не  си 

спомням да сте изложили такива мотиви вчера при обсъждането. Може 

би  е  мой  пропуск  като  докладчик,  че  в  Методическите  указания 

липсват  указания  по  отношение  на  това  какво  се  случва  с 

удостоверението.

Но  аз  приемам  изложеното  от  колегата  Андреев  с  оглед 

доводите,  които  сега  излага,  и  в  съответствие  с  приетото  решение 

всъщност ние да отговорим на третия въпрос, че не следва да се издава 

ново удостоверение предвид приетия от нас ред в Решение № 3460-

ПВР/НР.

Предлагам да отговорим, че въпросът е уреден в Решение     № 

3460, Раздел IV, т. 6.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  всъщност  аз  вчера  гласувах  против 

това решение във връзка с аргументите, които сега и колегата Андреев 

изложи. 

Но предлагам в удостоверението да се вписва датата на избора и 

гласувал.  Независимо  от  това,  че  тези  лица  или  част  от  лицата  ще 

подават  декларация  за  гласуване,  по  този  начин  секционната 

избирателна комисия ще удостовери, че лицето е гласувало в секция по 

негов избор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Като  реплика  към  всички,  които  се 

изказаха, въпреки че по процедура аз направих репликата към колегата 

Андреев, но сега и към колегата Цачев. 

В т. 6.2 от нашето Решение, което ви споменах, пише, че „върху 

удостоверението  член  на  СИК  отбелязва,  че  лицето  е  гласувало  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  или  в  националния 

референдум, датата на гласуване и номера на избирателната секция.“

Тоест,  колега Цачев,  тези реквизити, доколкото разбирам, ние 

сме ги  предвидили,  макар че  аз  лично наистина  предвид обема съм 

забравила, признавам си. Но с учудване разбирам, че има колеги, които 

при обсъжданията… нека да си изказваме всички мотиви, защото не 

винаги докладчикът може – наистина колеги, не само за мен, но и за 

всички важи това  –  с  оглед  интензитета  на  работата  би се  сетил за 

всичко, което е относимо към конкретния случай. Доколкото се сещам, 

вчера по писмото имаше само един гласувал против и това е колегата 

Цачев.

Благодаря ви за вниманието.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не е вярно. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колегата Андреев ли? Добре, значи е 

грешно.

Предлагам  всъщност  да  отговорим  на  третия  въпрос,  че 

съгласно наше Решение, Раздел IV, т. 6 до 6.3 всъщност отговарят на 

поставения въпрос.



22

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Севинч  Солакова, Таня  Цанева);  против  –  2  (Ивилина 

Алексиева, Росица Матева).

Предложението се приема.

Колеги, искам да направя кратко обяснение на отрицателния си 

вот.

Не че не съм съгласна с този отговор. Напротив, съгласна съм. 

Просто считам, че Министерството на външните работи трябва да чете 

решенията на Централната избирателна комисия.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:   Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

моите  инициали  от  вчера  трябва  да  се  намира  писмо  ПВР-23-87  от 

01.11.2016  г.,  като  това  писмо,  колеги,  е  от  председателя  на 

секционната избирателна комисия в Цюрих. Приложени са снимки, от 

които са видни две кабини, като в СИК – Цюрих, сочат, че биха желали 

да използват двете кабини за гласуване, показани на приложената към 

този е-mail снимка. Според тях те отговарят на изискванията. „Освен 

това  този  вид  кабини  биха  ни  позволили  по-бързото  монтиране  и 

демонтиране на очертаващите се два изборни дни“.

Моля  да  се  запознаете  със  снимките  и  да  преценим  дали  да 

отговаряме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  А  защо  ние  трябва  да  се 

произнасяме?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще си изразя моето мнение. Ние и 

съгласно Методическите указания сме написали,  че  оборудването на 

изборното  помещение  в  дипломатическото  или  консулското 

представителства…..,  като  местните  общности  съдействат.  Кабините 
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трябва  да  са  от  непрозрачен  плат  в  неутрален цвят  с  височина най-

малко 200 см.

Предлагам  ви  да  препратим  писмото  на  Министерството  на 

външните работи с оглед Методическите указания и нашето решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  С  оглед  обсъжданията,  които 

направихме в  оперативен  порядък,  и  колегите  тук споделиха  своите 

виждания,  в  действителност  и  аз  като  докладчик  се  съгласявам  да 

отговорим, че задължението за оборудване на изборното помещение е 

на дипломатическото и консулското представителство, като кабините 

се  поставят  така,  че  да  осигурят  тайната  на  вота.  Не  е  необходимо 

специално разрешение от нас. Тоест, да възпроизведем т. 15 от стр. 11 

на Методическите указания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, Мартин 

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

Цанева); против – няма.

Предложението се приема.

Продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И още един кратък въпрос имам.

Към вх. № ПВР-22-536 от 01.11.2016 г. лице ни благодари, че 

сме му отговорили на въпроса и ни пита как да гласува в секция извън 

страната, ако няма подадено заявление.

Предлагам да му отговорим, че може да гласува в удобно за него 

място, като си подаде….. Има такива отговори, макар че ние имаме и 

съобщение на нашата интернет-страница и мисля, че по някакъв въпрос 

ние приехме да не отговаряме нарочно, а че съобщението отговаря на 

всички тези въпроси.

Така че предлагам да го приемем за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, обсъдихме въпроса.
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Кой  още  има  доклади  по  тази  точка?   Госпожа  Грозева  и 

господин Андреев – след това.

Аз моля колегите  да се върнат в залата, за да имаме кворум и да 

продължим.  Днес  свиках  заседанието  в  11,00  ч.,  защото  ЦИК  така 

реши.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги, с вх. № ПВР-04-01-252 от днешна дата по електронната поща 

ни е изпратено писмо от Министерството на външните работи поради 

откази за участие в съставите на СИК на определени за участие лица от 

българските  общности  и  от  представители  на  Министерството  на 

външните работи ви предлагаме замени. Предадени са на сътрудниците 

и днес ще излезем с решение за съответните промени.

С вх. № ПВР-23-94 от 02.11.2016 г. назначеният за председател 

на СИК – Лозана, Швейцария, ни пита какво е възнаграждението на 

секционните  избирателни  комисии.  Предлагам  да  му  отговоря  по 

електронната поща.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар 

Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  –   господин 

Андреев. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

едно  писмо,  което  е  постъпило  по  електронната  поща  от 

Министерството  на  външните  работи  с  вх.  №  ПВР-04-01-245  от 

01.11.2016 г., с което ни е препратено писмо, подписано от  господин 

Такев във връзка с Методическите указания и решението за приемането 

на тези Методически указания, а именно по отношение на печата на 

секционните избирателни комисии, който съгласно нашето решение и 
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нашите Методически указания следва да бъде поставено в торбата. То е 

с резолюция към мен и колегата Цачев и колегата Ганчева.

В тази връзка питането му е да им дадем подробни указания и 

процедура  на  използването  на  печата  на  секционната  избирателна 

комисия извън страната при евентуален втори тур.  Същият ще бъде 

поставен  в  торбата,  съдържаща  изборните  книжа  и  материали  от 

гласуването от първи тур на изборите за президент и вицепрезидент. 

Как би следвало да се процедира? 

В тази връзка, уважаеми колеги, в Методическите указания ние 

сме  предвидили  и  тогава  мисля,  че  в  рамките  на  обсъжданията  на 

Методическите указания аз лично поставих и този въпрос, тъй като аз в 

предвиждането на слагането на печата  съм имал предвид,  че  голяма 

част  от  секциите  са  далече  от  дипломатическите  и  консулските 

представителства. 

С оглед на това обстоятелство ще помоля колегите все пак за 

малко внимание, тъй като въпросът е доста сериозен и трябва ние да го 

вземем като решение. 

Това означава, че тези печати, ако останат извън торбите, не се 

знае как ще бъдат съхранявани, от кого по времето на пренасянето на 

цялата  документация  и  торбите  до  дипломатическото  и  консулското 

представителство. Имайте предвид, че има места, където разстоянието 

от  дипломатическото  или  консулското  представителство,  като 

примерно в Щатите,  може да достигне и до 4 – 5 000 км от едното 

място на другото. Тоест, дълъг път, който трябва да бъде отпътуван.

Затова  моето  предложение  във  връзка  с  това  писмо  е  да  си 

останат  така  Методическите  указания  и  тъй  като  за  втория  тур 

евентуално  при  нов  избор  ще  бъдат  доставени  бюлетини,  то 

едновременно с доставката на бюлетините да бъдат доставени и нови 

печати, които секционните избирателни комисии да могат съответно по 

същия ред, който съществува, да маркират, след което да приберат в 

торбите от втория тур.

В тази насока предлагам да бъде и отговорът, че за втория тур 

Министерството  на  външните  работи  заедно  с  останалите  изборни 
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книжа,  материали  и  бюлетини  следва  да  предвиди  доставката  и  на 

печатите. Не са чак толкова много печатите, за да може това да бъде 

някакво финансово натоварване на министерството.

Поне аз така предлагам да бъде отговорът. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги, има ли други становища?

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Писмото  да  бъде  с  копие  до 

администрацията  на  Министерския  съвет  с  оглед  изработката  на 

печатите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване, колеги.

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

Бойчо Арнаудов,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева,  Цветозар Томов);  против – 

няма.

Колеги, тъй като не е отчетено поименното гласуване правилно, 

прегласуваме.

Колеги, трети път гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин 

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

Томов); против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:

2. Доклад относно машинното преброяване.

Отново  забавяме.  Колеги,  много  неща  ни  забавят  –  времеви 

индекс ни забавя, система ни забавя три дни преди изборите.

Заповядайте, господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали ще намерите един текст, който всъщност е 

преработеният  вариант  на  предложение  за  организацията  на 

експерименталното машинно преброяване с отчитането на това, което 

се оформи като консенсус в комисията при предишното обсъждане. 

Моля да го погледнете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  По  т.  2  дали  да  оставим  това 

„само“?  Или  да  бъде:  „След  всяко  преброяване  машината  издава 

разписка,  която съдържа информация за общия брой на преброените 

бюлетини.“ Без да набляга на това „само“, защото това ще доведе до 

въпроси.

В т. 4 да бъде: „ЦИК и/или РИК“. Да не се счита така, че трябва 

да присъстват и двамата. Тоест, ако присъства само ЦИК, да искат да 

присъства и РИК.

РОСИЦА МАТЕВА: Да запишем, че протоколът се подписва от 

минимум двама представители на ЦИК и РИК. Подписва се от ЦИК, от 

представител на техническия екип, осъществяващ преброяването, и от 

поне двама представители на ЦИК и РИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  четем  и 

прецизираме.

Колеги, в оперативен порядък обсъдихме доклада.  Аз моля за 

извинение, че не беше на камера, колеги, но разпределям преписки и не 

можех  да  давам  думата.  Затова,  колеги,  в  оперативен  порядък 

обсъдихме  формата  и  съдържанието.   Господин  Томов  сега  ще  го 

редактира, ще го внесе и тогава ще изнесем разговора и на микрофон.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:

    3. Доклади по медийни пакети

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви,  госпожо председател.
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Колеги, предлагам ви заявка с вх. № НР-20-533 от 01.11.2016 г. 

от  в.  „19  минути“  –  Единна  народна  партия,  на  стойност  720  лв. 

Всъщност заявките са две с един и същи входящ номер, но са за в. „19 

минути“,  същият  субект  –  Единна  народна  партия,  на  две  различни 

цени. Едната е, както ви казах, със 720 лв., а другата е за 680 лв. с ДДС.

Постъпила е заявка с вх. № НР-20-540 от 02.11.2016 г. между 

Телевизия „България он еър“ и Инициативен комитет, представляван от 

Пламен Христов, на стойност 14 300 лв.

Това са заявките.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева. Колеги, това са заявки. 

Подлагам  ан блок на гласуване отговорите по заявките.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин 

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

(Камелия Нейкова,  Росица Матева).

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Цанева.

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

20-616 от 02.11.2016 г. между Българска демократична общност и Труд 

медия  –  в.  „Труд“  на  стойност  2  640  лв.  с  ДДС  за  публикация  на 

половин вестникарска страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман, Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар 

Томов); против –1 (Росица Матева).

Предложението се приема.
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Моля, продължете,  госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР-20-

534  от  01.11.2016  г.  Договорът  обединява  двете  заявки  във  в.  „19 

минути“  –  Единна  народна  партия  и  именно  в.  „19  минути“,  на 

стойност 1560 лв. Но тук са направени отстъпки и крайната цена е 1400 

лв. с включен ДДС, какъвто е и размерът на двете заявки. Договорът е 

за публикуване на рекламни информационни материали в размер на ¼ 

страница на 04.11.2016 г. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман, Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар 

Томов); против –1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви анекс с вх. № към ПВР-

20-474 от  01.11.2016 г.  между БНТ и Инициативен комитет Радев и 

Йотова. Договорът, който одобрихме на 24.10.2016 г., беше за 39 948 

лв. С анекса, който ни изпращат, намаляват леко стойността на 39 426 

лв.

Следващият договор, който ви докладвам, е с вх. № ПВР-20-610 

от 01.11.2016 г. между Партия Балканска демократична лига и БНР на 

стойност 840 лв. с приложен медия-план.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин 



30

Райков,  Метин  Сюлейман, Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар 

Томов); против –1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

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

20-611 от 01.11.2016 г. между Партия Българска демократична общност 

и Инвестор БГ – Телевизия „България он еър“ за 1500 лв. за излъчване 

на платен репортаж – 1 минута – съгласно медия-план, неразделна част 

от настоящия договор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман, Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар 

Томов); против –1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР-20-

546 от 02.11.2016 г. – радио компания Си Джей и Коалиция „Калфин 

президент“ за 171 лв. в БТВ-радио, национален ефир, за четири броя 

излъчвания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман, Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар 

Томов); против –1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НР-20-545 от 02.11.2016 г. ви 

докладвам  договор  между  Инициативен  комитет,  представляван  от 

Надка Готева, и телевизия „Европа“ на стойност 3 280 лв. Дадено ми е 

Приложение  №  1  –  медия  –  план,  съответния  часови  пояс  и  брой 

излъчвания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева,); против –3 (?????)

( Господин Пенев не съобщава кои са за и кои са против.)

Предложението се приема.

Преминаваме към точка 2б от дневния ред:

2б. Регистрация на наблюдатели.

 Госпожа Цанева и  госпожа Матева имат доклади.

 Госпожа  Цанева  има  думата  за  т.  2б  –  Регистрация  на 

наблюдатели.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  проект  на  решение 

относно  регистрация  на  наблюдатели  от  сдружение  Бъдеще  за 

Северозападна  България  –  БЗСЗБ  –  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  9(9-1)  от  01.11.2016  г.  от 

Сдружението. Сдружението е регистрирано в Централната избирателна 

комисия, като прилагат списък на 26 лица.

След направената проверка от списъка се установи, че 25 лица 

към  датата  на  регистрацията  отговарят  на  изискванията.  Затова  ви 

предлагам  да  регистрираме  като  наблюдатели  25  упълномощени 

представители  на  Сдружение  Бъдеще  за  Северозападна  България  – 
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БЗСЗБ. Лицата да бъдат вписани в публичния регистър и да им бъдат 

издадени удостоверения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Севинч Солакова,  Росица Матева Таня Цанева,  Цветозар 

Томов); против – няма.

Решението се приема.

Решението има № 3935-ПВР/НР.

Продължаваме  с  докладчик   госпожа  Матева.  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  предложение  за 

проект на решение за поправка на техническа грешка в Решение  № 

3916 от 01.11.2016 г. Това е за регистрация на наблюдатели.

Както вчера ви докладвах, в списъка на подадените кандидати 

беше  сгрешена  една  цифра  в  ЕГН  на  единия  от  наблюдателите.  В 

декларацията обаче на това лице беше верният ЕГН и при повторната 

проверка в "Информационно обслужване" АД беше установено, че ЕГН 

е  валиден  и  че  това  лице  отговаря  на  изискванията  да  бъде 

регистрирано  като  наблюдател.  Но  в  нашето  решение  е  останала 

грешната цифра в ЕГН-то.

Така че ви моля да вземем решение, с което да допуснем тази 

поправка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, Севинч  Солакова,  

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

Решението се приема.
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Решението има № 3936-ПВР/НР.

Има думата  госпожа Солакова с предложение за нова точка от 

дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  въз  основа  на 

протоколно решение на Централната избирателна комисия и изготвен 

проект  на  договор  за  транспортното  обслужване  на  Централната 

избирателна комисия предлагам да се включи нова точка в дневния ред 

– Одобряване на договор за транспортно обслужване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще бъде нова 

точка  1б  –  Одобряване  на  договор  за  транспортно  обслужване  с 

докладчик  госпожа Солакова.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева); против 

– 1 (Мартин Райков).

Предложението се приема.

Включена беше тази точка.

Колеги, преминаваме към точка 1б от дневния ред:

1б. Одобряване на договор за транспортно обслужване.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  въз  основа  на 

протоколното  решение  на  Централната  избирателна  комисия  за 

избиране на една от офертите,  постъпили в ЦИК общо четири броя, 

икономически  най-изгодното  предложение  и  възложена  задача  за 

изготвяне  на  проект  на  договор,  докладвам  ви  проекта  на  договор, 

който  е  съгласуван  от   госпожа Лилия Богданова  с  изпълнителя  по 

договора, включително корекциите, които са дадени от наша страна, са 

били приети от страна на изпълнителя.
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Моля  за  вашето  внимание  към  проекта  на  договор,  който  е 

публикуван във вътрешната мрежа, за неговото одобрение и възлагане 

на  сключването  му  на  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия. Това е договор за предоставяне на транспортното обслужване 

на членовете на Централната избирателна комисия и служителите от 

администрацията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

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

Цанева); против – 1 (Мартин Райков).

Предложението се приема.

 Колеги,  с  това  давам  едночасова  почивка  и  в  14,00  ч. 

продължаваме.

(след почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме  13 

членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме  необходимия 

кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги,  от дневния ред изчерпахме т.  1,  1а и 1б,  спряхме на 

точка 2.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

    2. Доклад относно машинното преброяване.

Докладчик е  господин Томов.

Но преди това има предложение и за нова точка в дневния ред, 

предполагам.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Госпожо председател,  да се включи нова 

точка „Доклад за машинното гласуване – обучителни материали“. Да 



35

можем да ги гласуваме и да се качват директно на сайта, защото не 

остана време за избирателите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах,  господин Чаушев 

– нова точка 2в. 

Колеги, режим на гласуване за включване на нова точка – точка 

2в.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица 

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

Томов); против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  сега сме на проекта на решение на  господин Томов, 

който  е  качен  във  вътрешната  мрежа,  и  след  това  е  точката  на 

господин Чаушев. Моля да се запознаете с проекта на решение относно 

машинното преброяване.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам продължение в т. 5, за да 

има яснота и във връзка с това, което обсъдихме преди малко. Аз съм 

съгласен и с първоначалния текст, но тъй като не се възприе, аз считам, 

че този е по-неудачен и предлагам да гласи така:

„.5…..и от присъстващите представители на ЦИК/РИК.“ 

Без да слагаме бройки и да указваме по колко и т.н.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като аз предложих да бъдат минимум 

двама, може да бъде „присъстващи представители“, тъй като, след като 

е в множествено число, те са повече от един. Смятам, че е добре да се 

посочи двама, за да не са повече, но в крайна сметка и така приемам.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  заедно  с  тази  бележка  подлагам  на  гласуване  така 

предложения проект на решение.
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Колеги, отменям гласуването. Не сме видели нещо.

Колеги,  в  т.  5  вместо  „приемо-предавателен,  респективно 

преброителен“ протоколът ще бъде констативен.

С предложената поправка от  господин Ивков и с тази поправка 

режим на гласуване.

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

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

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,  Мартин Райков,  

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

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3937-ПВР.

Колеги, преминаваме към новата точка – точка 2в – от дневния 

ред:

2в.  Доклад  относно  машинното  гласуване  –  обучителни 

материали

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка  с  моите  инициали  имам  подготвени  материали  въз  основа  на 

правилата,  които  приехме  с  Решение  №  3908.  Тези  материали  са 

свързани  с  адресат  само  и  единствено  избирателите  да  бъдат 

предварително запознати с начина на гласуване в секциите, които сме 

определили.

Идеята е следната. От решението, което сме взели, се пренасят 

правилата,  които  вече  гласувахме  –  как  се  гласува  с  машината  –  в 

описателен  вид,  а  до  тях  се  поставя  и  онази  цветната,  шарената 

брошура, която вече бяхме приели.

Моля да обърнете внимание сега на правилата за произвеждане 

и начина за машинно гласуване в СИК за избирателите.

По същество материалът е  структуриран като информационен 

материал  около  три  въпроса.  Първо,  къде  се  организира  машинното 

гласуване,  условия  за  машинното  гласуване,  като  им  казваме,  че 
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машинното гласуване е по желание  и какво става при вариантите с 

гласуване  за  референдум/избори  за  президент  и  вицепрезидент. 

Отговорът  на  третия  въпрос  е  как  става  това  в  описателен  вид  –  с 

боравене върху екрана, е смисълът на този текст.

Текстът  от  нашето  решение,  което  ние  приехме,  съм  го 

структурирал като отговори на три въпроса. Това е идеята там.

Към този  текст  идеята  е  да  се  приложи и цветната  брошура, 

която е първият ред, който ви е във вътрешните страници. Тоест, първо 

публикуваме текста, под него се публикува и цветната брошурка в по-

шарен и кратък вид. 

(Реплика извън микрофоните.)

Нарочно не съм го писал, тъй като става дълъг текстът. Идеята е 

това решение така, както е направено, просто да се кликне върху него, 

за  да  се  препрати  към  него.  Нарочно  не  съм  го  писал,  за  да  не 

утежнявам текста. Като кликна върху Решение № 3892, обикновено ще 

ми  изпрати  онова  нещо,  от  което  ще  се  види,  че  сме  изменяли  и 

допълвали другото. Това ми е идеята. Иначе е така. Но се опитвам да 

намалявам текста за гражданите, още повече че това е публикувано и 

на нашата страница долу. Но, ако искате, ще го добавя. Няма проблем. 

Казвам ви само идеята защо не е така.

Другият вариант е тук, горе, над правилата да добавя: „Приети с 

Решение №…. и изменение и допълнение с №….“

Това също е вариант. Пращаме го по-горе.

Предлагам  да  приемем  тези  правила  за  начина  на  машинно 

гласуване на избирателите в СИК. Тези правила да бъдат публикувани 

на страницата на ЦИК в графата, където има обучителни материали, в 

дясната  им  част.  Има  възможност  в  последното  квадратче  под 

видеоматериалите да се структурира и този надпис, който да препраща 

към този материал заедно с брошурата, която е първото, което е във 

вътрешната мрежа.

Тези правила заедно с брошурата да бъдат публикувани в секция 

„Машинно гласуване“,  респективно и  „За  избирателите“.  Така  че  да 

имаме тройна полза и общо взето да ги прехвърлим в трите секции.
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Това ви предлагам, уважаеми колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги,  чухте  предложенията.  Не виждам,  коментари,  колеги. 

Режим на гласуване всички постъпили предложения.

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, 

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

Предложението се приема.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Тъй  като  взех  думата  за  машинното 

гласуване,  докладвам вх.  № ПВР-04-02-37 от 02.11.2016 г.  получено 

писмо от министъра на вътрешните работи във връзка с наша молба за 

осигуряване на експерти за извършването на одита. Публикувано е във 

вътрешна мрежа или поне би следвало.

Но  смисълът  е  следният.  „Във  връзка  с  вашето  искане  ви 

информираме, че МВР няма законови правомощия да извършва одити 

по  информационна  сигурност  или  да  сертифицира  системи  по 

отношение на тяхното ниво на сигурност.“

Докладвам го за сведение, уважаеми колеги. Отказват експерт за 

нашия одит.

Междувременно  след  вчерашното  заседание  одитният  процес 

продължава с  представителите от висшите учебни заведения и БАН, 

които ви докладвах. Ще имаме одитно заключение утре най-късно до 

12,00 ч.  по първоначални данни.  За всяка промяна ще ви докладвам 

своевременно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз вчера в работен порядък, 

а днес и на микрофон искам да изкажа  личната си благодарност към 

тези институции в България,  към тези академични среди,  специално 

към Българската академия на науките и към Софийския университет – 

Алма  Матер,  че  предоставиха  специалисти,  хора,  имена  в  областта, 

които да ни подпомогнат и да извършат този одит.
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Колеги,  преминаваме  към  следваща  точка  –  точка  2а –  от 

дневния ред:

2а. Регистрация на анкетьори.

Първи докладчик е   господин Чаушев.  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

моите  инициали  с  днешна  дата  има  един  проект  за  решение  за 

регистрация на анкетьори от „Екзакта рисърч“. По същество – виждате 

текста. Тя е регистрирана. Четири човека са имали нередовности. Те са 

ги  поправили  със  съответния  входящ  номер,  който  е  изписан  горе, 

извършена  е  проверка  за  тези  четирима  от  "Информационно 

обслужване" АД с вх. № ПВР-0193-26-10, поради което по същество аз 

ви  предлагам  да  регистрираме  като  анкетьори  предложените  от 

„Екзакта рисърч“ четири упълномощени лица съгласно списък. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова, Мартин  Райков,  Росица  Матева, Румен  Цачев, 

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3938-ПВР/НР.

Сега, колеги, продължаваме с точка 3а от дневния ред:

3а. Регистрация/допускане на партии и коалиции за участие 

в частични избори.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е  с  № 

3926  относно  допускане  на  Българска  социалистическа  партия  за 
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участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  кметства  Долна  Кула, 

Вълчин и кметство Врабево, насрочени на 11.12.2016 г.

Постъпило  е  заявление,  подписано  от  Корнелия  Нинова   – 

председател  и  представляваща  партията,  подадено  чрез  надлежно 

упълномощеното лице Аглика Стефчева Виденова, заведено под № 1 

на 1 ноември 2016 г.  в регистъра на партиите на ЦИК, за участие в 

частичните избори на 11 декември 2016 г. 

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетината  е: 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Към  заявлението  са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 27.10.2016 г. по ф.д.      № 

1969/1990 г.;  заверено копие от удостоверение от Сметната палата с 

изх. № 48-00-1180 от 11.08.2016 г. и пълномощно.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1842-МИ 

от 04.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за 

кметове. 

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс 

за допускане на партията  за участие в частичните избори. Поради това 

ви  предлагам   да  вземем  решение  за  допускане  на  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичните избори за 

кметове на кметства Долна кула, Вълчин и Врабево.

Наименованието  на  партията  за  отпечатване  в  бюлетината  е 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова,  Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен 

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

Решението се приема.

Решението има № 3939-МИ.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за следващия Ви доклад.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  следващият проект е  № 3927 

относно  допускане  на  партия  „БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ“  за  участие  в  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Лом 

Черковна, община Бяла, насрочени на 19 февруари 2017 г.

Колеги,  заявление  е  постъпило  от  партията,  подписано  от 

представляващия  и  към  него  са  приложени  всички  необходими 

документи.  Те  са  всъщност  същите,  като  тези,  които  преди  малко 

изчетох към предишното заявление, поради което ви предлагам да се 

запознаете с проекта на решение и да вземем решение за допускане на 

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в 

частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Лом  Черковна,  община  Бяла, 

област Русе, насрочени на 19 февруари 2017 г.

Не изчитам останалите неща от проекта на решение, защото са 

същите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

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

Решението се приема.

Решението има № 3940-МИ.

Заповядайте, господин Андреев, за Вашия проект.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. Колеги, проектът на 

решение се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Проектът е с № 3925.
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Постъпило  е  заявление  от  Партия  „Движение  Гергьовден“, 

подписано  от  пълномощник  на  представляващия,  а  именно  Надя 

Ангелова. Заявлението е заведено под № 2 от 02.11.2016 г. в регистъра 

на  партиите  в  Централната  избирателна  комисия  за  участие  в 

частичните  избори,  като  е  заявено  участието  в  четирите  избора  за 

кметове  на  кметства,  насрочени  за  11.12.2016  г.,  а  именно  Генерал 

Киселово,  община  Вълчидол,  Долна  кула,  община  Крумовград, 

кметство  Вълчин,  община  Сунгурларе,  кметство  Врабево,  община 

Троян, като към заявлението са представени удостоверение за актуално 

правно  състояние,  издадено  след  датата  на  излизане  на  указите  на 

президента  за  насрочване  на  частичните  избори,  удостоверение  от 

Сметната  палата  за  внесени  отчети  за  2013,  2014  и  2015  г.  и 

пълномощно в полза на Надя Асенова Ангелова от представляващия 

партията Драгомир Желчев Стефанов.

Партията  е  регистрирана  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и кметове с Решение № 3701-МИ от 01.10.2016 г., с което е 

регистрирана за участие в изборите за кметове на район и кметства на 

06.11.2016 г.

Налице  са  изискванията,  с  оглед  на  което  предлагам  да 

допуснем за участие в частичните избори за кметове на кметства, които 

посочих, Партия „Движение Гергьовден“.

Наименованието на партията за отпечатване върху  бюлетината 

е ПП Движение Гергьовден с главни букви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, 

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

Решението се приема.
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Решението има № 3941-МИ.

Заповядайте, госпожо Ганчева, по тази точка.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  имам  предложение  с  оглед 

това, че току-що приехме решение за допускане за участие в частичен 

избор  за  19.02.2017  г.  и  с  оглед  улеснение  на  субектите  в  раздел 

„Частични  избори“  да  включим  подрубрика  „Частични  избори  за 

19.02.2017  г.,  където  да  разположим  така,  както  е  разположено  за 

11.12.2016  г.  указите,  самите  решения,  хронограми  за  улеснение  на 

участниците в тези избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева, Румен  Цачев, 

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, изчерпахме точка 3а.

Преминаваме към точка 3б от дневния ред:

3б. Доклад по писмо от район „Младост“.

Господин Цачев, заповядайте.

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 433 – продължение

(2 ноември 2016 г.)

РУМЕН ЦАЧЕВ: Доклад по писмо. Касае и частични избори. 

Предлагам  отговора  да  бъде  изпратен  и  до  съответните  районни, 

общински  комисии  и  кметовете  на  съответните  общини  за 

запознаване.  Тъй  като  въпросите  са  наистина  свързани  с 

организацията и провеждането. 

Първият въпрос колеги,  е по отношение на протоколите за 

предаване и приемане на изборните книжа. Къде те се поставят? В 

пликовете едно и две. Съответно за изборите за референдума или в 

торбите.  Това  което предлагам като отговор е, че протоколите за 

предаване и приемане на изборните книжа и материали,  съгласно 

нашите решения, това, което приехме, специално за организацията 

на 6 ноември, където има частични избори, Решение № 3898. Също 

така Решение № 3796, което се прилага за изборите за президент и 

вицепрезидент и национален референдум се поставят в съответната 

торба.  Това са торбите за изборите за президент и вицепрезидент, 

торбата за националния референдум и торбата за частичния избор за 

кмет на кметство, съответно за кмет на район „Младост“ – Столична 

община. Това е отговора, който предлагам по първия въпрос. 

Като  правим  едно  уточнение,  че  районните  и  общинските 

избирателни  комисии  създават  необходимата  организация  за 

извършване на проверка за съответствие на номерата в протоколите 

с  номерата  вписани  в  протоколите  за  предаване  и  приемане  на 

изборните книжа, тъй като тук се уточнява въпроса, че той се задава 

и във връзка с извършване на проверката от районните избирателни 

комисии. 
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По втория въпрос, който е поставен, това е въпрос свързан с 

образуването  на избирателни секции в лечебни, здравни заведения, 

домове  и  т.н.  Питането  е  при  наличие  на  по-малко  от  десет 

избиратели  за  определен  вид  избор,  дали  следва  да  се  съставя 

избирателен списък. Посочваме т.3 от наше Решение № 3899 като 

отговор, от който става ясно, че за всеки отделен вид гласуване се 

съставя  избирателен списък при наличие на  не по-малко от десет 

избиратели. Въпросът е по точка 2. Това означава, че ако няма десет 

избиратели за опреден вид избор не се съставя избирателен списък 

за този вид избор в лечебното заведение. Така пише в решението и 

така сме го приели. Ако няма десет избиратели  за определен вид 

избори за частичния избор, а там имаме и уседналост да кажем, няма 

да  има  в  болницата  избирателен  списък  за  избор  за  кмет  на 

кметството.  Ще  има  два  избирателни  списъка  за  президент  и 

вицепрезидент и за национален референдум. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Четеш писмото на кмета.  Искам да 

знам, защо ние казахме, че знаем, че няма достатъчно избиратели, но 

ще обслужва местния избор. И това не беше първото писмо, което 

изпратихме. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ние  не  говорим  за  подвижна  секционна 

избирателна комисия, а говорим по трети въпрос от писмото, в който 

е  казано.  Поставя  се  въпроса,  че  в  наше  Решение  №  3898  сме 

записали,  че  към  решението  има  протокол  приложение  относно 

двата  печата.  Този протокол е  по-различен от  протокола,  който е 

изборна книга,  но не се намира като приложение към решението. 

Протоколът  след  приемане  на  отговора  по  това  писмо  ще  бъде 

публикуван  като  приложение  към  това  решение.  Има  го  и  във 

вътрешната мрежа. Може да го видите в папката с моите инициали. 

Четвъртия  въпрос  е  вече  за  подвижните  секционни 

избирателни  комисии,  за  които  всъщност  питането  е,  че  няма 

протокол  за  предаване  на  списъка  с  избиратели  за  подвижни 

секционни избирателни комисии. Нямаме такъв отделен протокол. 

Той е част и се предава със списъка с протокола приложение № 79-
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МИ, където има такава четвърта точка.  Списъкът с избиратели се 

предава по този протокол. Това са въпросите.  Нямаме въпроси по 

отношение на подвижната секционна избирателна комисия дали ще 

има, дали няма да има. От друг характер са тези въпроси. 

Колеги, виждате писмото и отговорите, както и протокола за 

маркиране на печата. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  С  оглед  писмото,  което  е  на 

район  „Младост“,  на  втория  въпрос,  аз  доколкото  си  спомням  с 

нашето  Решение  № 3899,  ние  уредихме  възможността,  че  в  тези 

лечебни заведения за възрастни хора и т.н. се взима предвид общо 

броя, както за президент, така и за вицепрезидент на Републиката, 

национален  референдум  и  частичните  избори  по  отношение  на 

район „Младост“, за да може за бъде образувано. Не съм погледнал 

текста на решението, но би следвало така да е записано и в текста на 

нашето решение. С оглед образуването на секцията към момента и 

двата избора  и националния референдум. И аз не мога да разбера 

какъв е  въпроса в момента на район „Младост“  по отношение на 

нашето решение. Защото, доколкото разбирам, те го тълкуват, че не 

би следвало да  се  вземат и  в  тези случаи ще бъдат  ли съставени 

списъци за частичните избори, което означава, че те изключват. Аз 

това не мога да разбера. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: За образуване на секция е необходимо да 

има  десет  избиратели,  независимо  за  кой  вид  избор.  Това  е 

изискването за образуване на секция. Има ли десет избиратели, било 

за президент, било за национален референдум, било за частичните 

избори, за двата или за трите, там трябва да се образува секция. От 

там насетне, ако за единия от видовете избори няма достатъчен брой 

избиратели поне десет, тогава няма да има избирателен списък само 

за този вид избори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Идеята  беше точно така.  Дори да има 

една  секционна  комисия.  Идеята,  когато  приемахме  решението 

беше,  че  независимо  от  това,  дали  имат  право  да  гласуват  и  в 

местните  избори  за  избор  на  кмет  на  район  „Младост“,  когато  е 

създадена  такава  секция,  тъй като има повече от  десет  лежащи в 

съответното заведение, те ще имат право да гласуват, ако отговарят 

на изискването за уседналост и в изборите за район „Младост“ и те 

ще гласуват за трите вида избори в тази секция, независим от броя. 

Един човек да има лежащо болен,  който има право да гласува за 

район „Младост“ би следвало да гласува. 

Госпожо  председател,  бихте  ли  направили  забележка  на 

колегата Христов. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Правя  забележка  и  на 

господин Христов. 

РОСИЦА МАТЕВА: Това, което е моето предложение да не 

се отговаря на временно изпълняващия длъжността кмет на район 

„Младост“, тъй като всичките цитирани решения вътре в писмото, с 

което прави запитване, очевидно е запозната с тях и би следвало да 

ги изпълни. Ние за това пишем решение, защото смятаме, че в тях 

даваме  достатъчно  указания.  Не  мога  да  разбера  как  само  за 

Столична  община  и  за  район  „Младост“  тези  решения  са 

неразбираеми и моето предложение е да не се отговаря на писмото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз мога да се съглася с колегата 

Матева,  да не  й отговаряме.  Дори в  тази  връзка  ще имам и едно 

предложение на район „Младост“. Но още повече, че подготвения 

отговор и въпроса така както е зададен в т. 2 противоречи на т. 3 от 

нашето  решение.  Ако  прочетем  т.  3  на  нашето  решение,  вътре 

изрично  пише  и  се  съставят  избирателни  списъци  за  всеки  вид 

гласуване.  Избирателен  списък  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент,  за  национален  референдум  и  частични  местни 

избори.  Аз  не  виждам  какво  е  неразбираемо  на  кмета  на  район 
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„Младост“.  Защото явно не може да чете или чете,  така както би 

искал, а не така както е написано в нашето решение. Затова считам, 

че т. 3 от нашето решение изцяло възпроизвежда това, което бяха 

дискусиите  и  проекта,  който  беше  предложен,  който  ние  сме 

одобрили,  взели  сме  решение  в  тази  връзка,  че  не  е  първо 

необходимост  да  имат  десет  само  за  изборите  и  за  националния 

референдум,  а  общо  за  да  може  да  бъде  отворена  и  си  съставят 

списъци за трите вида гласувания. С оглед на което считам, че на 

този въпрос и подготвения отговор не съответства. А считам, че за 

кмета  на  район „Младост“  достатъчно  добре  би  следвало  да  се  е 

запознал с решението, щом задава въпросите. 

И в тази връзка имам и едно предложение.  Тъй като една 

част от въпросите, които са поставени от кмета на район „Младост“ 

се поставят и от районните избирателни комисии и се поставят и от 

други общини. На мен такива са ми разпределени заедно с колегата 

Цачев  още  няколко.  Считам,  че  в  тази  връзка  не  да  подготвяме 

писмо,  което да  е  в  отговор на район „Младост“,  а  да  подготвим 

едно  писмо,  което  да  бъде  адресирано  до  всички  районни 

избирателни  комисии,  до  общинските  избирателни  комисии  в 

София, Шумен и Девин и до РИК-овете, в което да дадем изясняване 

точно на тези въпроси.  Защото първия въпрос е  свързан с  това и 

колегата Цачев много добре го е формулирал и го е сложил в това 

писмо. 

По  въпроса  за  маркирането  на  печатите,  че  няма  в 

приложението. Тоест да подготвим едно общо писмо, което да бъде 

изпратено, а не конкретно да отговаряме само на район „Младост“ 

по тези въпроси. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Андреев. Господин Ивков иска думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За да приключим дебатите по решенията 

и какво пише в отговора и какво в решенията. След като гледам, че 

по всичките точки ние цитираме наше решение да кажем, по т. 1 

отговора  се  съдържа  в  решение  номер  еди-кой  си  във  връзка  с 
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решение еди-кое си. По т. 2 решение еди-кое си, по точка 3 решение 

еди-кое си. Защото току що колегата Андреев каза, че хем цитираме 

Решение № 3899 в т. 2, хем казваме нещо друго, от което казват т. 3 

на  това  решение.  Така  хем  ще  избегнем  дългите  и  ненужни 

разсъждения, хем ще отговорим къде да си отговорят на въпросите 

специално на район „Младост“. А след това вече в ново писмо до 

всичките може да дадем разяснение. Предполагам, че то няма да е с 

абсолютно същия вариант като това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте 

господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  питането  е  във  връзка  с 

организацията  на  изборите  и  провеждането.  И  аз  мисля  че 

Централната избирателна комисия не може да остави едно питане. 

Знаете  за  район  „Младост“  колко  дебати  сме  имали,  конкретно 

питане по конкретни въпроси и да  го  остави за  сведение,  защото 

видите  ли  има  откъде  те  да  се  осведомят.  Напротив,  за  да  не 

създаваме затруднения трябва да отговорим. 

Виждам,  че  като  цяло  няма  възражения,  с  изключение  на 

въпроса,  който е  по т.  2.  Тогава  да  кажем,  както каза  и  колегата 

Ивков току що,  че  отговора на  този въпрос се съдържа в т.  3  на 

Решение № 3899 и да приключим по този начин. А другите отговори 

да си останат така както са. Защото наистина, както  и по т. 3 е така, 

както и по отношение на т. 4, тъй  като нямаме отделен протокол, но 

аз видях, че се предава по друг протокол този избирателен списък и 

съответно  по  първи  въпрос,  откъдето  имаме  доста  запитвания. 

Наистина е така. Да отговорим на тях с отделно писмо. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложенията по това писмо. Имаше и едно друго предложение. 

Заповядайте господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само по т. 2. Другите да  си останат така, 

както ги е подготвил. Съгласен съм с него. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Да, вие оттегляте вашите 

предложения. 
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Колеги,  в  зала  постъпи  предложение  да  не  се  отговори 

директно на това писмо, а да се обедини с други писма, които сме 

получили от  други субекти със  същото съдържание  или частично 

или изцяло припокриващи се и да се направи едно общо писмо. 

Колеги,  първо  ще подложа  на  гласуване  това  постъпило  в 

зала предложение. Колеги режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  10 (Ивилина Алексиева,  

Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Мартин Райков,  
Бойчо  Арнаудов,  Катя  Иванова,  Александър  Андреев,  Росица  
Матева и Камелия Нейкова); против – 6 (Георги Баханов, Емануил 
Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова  и  
Румен Цачев). 

Предложението не се приема. 
За отрицателен вот. Заповядайте господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото нямаше резон 

в  това  предложение.  Доколкото  разбрах,  всички  преписки  не  са 
обобщени,  за  да  видим  дали  са  абсолютно  идентични.  Никога 
въпросите,  поне  от  моя  опит  тук  не  са  сто  процента  идентични, 
които  се  задават  и  би  било  несериозно  Централната  избирателна 
комисия да изпраща отговор на въпроси, които не са зададени. По 
друга точка имаме подготвени писмо. Не е голям проблем. Напротив 
това е в нашите правомощия. 

Като  друг  аргумент,  ние  сме  отговаряли  на  много  сходни 

въпроси на български граждани от цял свят по няколко пъти и не 

сме обобщавали отговорите, които да изпратим някъде много дълго 

време. Не мисля, че направихме грешка. Правилно е, че отговаряме 

кратко,  точно  и  стегнато.  Другите  писма  също  ще  получат  своя 

отговор, който дори в голяма част да е copy paste на този. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  против. 

Също така считам, че ако има наистина идентични въпроси би могло 

да  се  отговори  с  едно  съобщение  или  решение  на  Централната 

избирателна комисия. Но с оглед на оставащия много кратък срок до 

изборите  считам,  че  не  може  един  човек  или  институция,  която 
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задава въпрос да бъде зависима от отговора към други институции, 

които  са  го  задали  след  един или  два  дни и  въпросите  не  им се 

припокриват в цялост. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги, връщаме се на 

проекта.  В проекта постъпи предложение единствено за т.2, която 

беше прередактирана от докладчика. 

Колеги, други предложения няма. 

Подлагам на  гласуване така  предложения отговор  заедно  с 

проекцията по т.2. 

Режим на гласуване. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев), против  –  5 

(Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева и Таня Цанева)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА   АЛЕКСИЕВА:  Гласувахме  писмото. 

Има отрицателни вотове. Заповядайте господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

против, защото считам, че всичките въпроси, които са зададени, те в 

своята голяма част с изключение на последните два въпроса, които 

са  зададени  от  район „Младост“  се  припокриват  и  са  свързани  с 

тълкуването  на  нашите  решения  за  опаковането  на  книжата  и 

изготвянето на съответните протоколи от изборните книжа. С оглед 

на което ние в момента отговаряме само на една от институциите, 

която ни е запитала, а  останалите които са задали въпросите си още 

от 1-ви или от 31-ви и които са разпределени общо и са качени във 

вътрешната мрежа, ние не ги решаваме едновременно, а би следвало 

едни и същи указани да бъдат дадени и не можем да правим никакво 

разграничение  между  една  институция,  която  ни  е  попитала  с 

всичките  останали  институции,  с  оглед  на  което  беше  и  моето 

предложение. Да бъде даден един общ отговор,  а  там където има 

специфични въпроси, които не засягат само район „Младост“,  а и 
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другите места, в които се произвеждат частични избори, то да дадем 

и тези указания. Затова аз исках това писмо и тези указания да бъдат 

адресирани едновременно към всички заинтересовани страни. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  гласувах  против,  тъй  като 

направих  предложение  да  не  се  отговаря  на  кмета  на  район 

„Младост“, което не беше подложено на гласуване. Не че щеше да 

събере  необходимото  мнозинство.  Но  в  крайна  сметка  имаме 

процедура. Това от една страна. 

От  друга  страна  видно  от  писмото  на  кмета  на  район 

„Младост“,  тя  е  запозната  с  нашите  решения  и  ние  нищо  по-

различно не й казваме в това писмо, от това, което сме написали в 

решенията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Има ли други 

отрицателни вотове? Няма. 

Заповядайте по тази точка. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател, 

тъй като сме двама докладчици с резолюция ще помоля да бъдат 

предоставени на колегата Цачев, за да може той ги докладва всички 

общо,  тези  които  са  разпределени,  тъй  като  те  са  свързани   и  с 

отговорите, които до момента бяха дадени, а и с изборните книги. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

към следваща точка от дневния ред. 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Първи е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-22-6 от 

31.10.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпила жалба 

от  Мария  Йорданова  Цветкова,  кандидат  за  кмет  на  район 

„Младост“ срещу Решение 1400 МИ от 28.10.2016 г. на общинска 

избирателна комисия София. 

Първоначално  е  имало  жалба  до  общинска  избирателна 

комисия  София.  Знаете,  че  тази  жалба  стигна  и  до  Централната 

избирателна комисия, която с решение на Централната избирателна 

комисия беше изпратена по компетентност на общинска избирателна 
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комисия София. В същата се казва, че се разпространяват печатни 

рекламни  материали  на  коалиция  „Реформаторски  блок“,  които 

нарушават правилото на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно, 

че  предизборната  кампания се  води на  български  език.  Счита,  че 

това е императивно правило, което се отнася до всички средства и 

начини на агитация в хода на предизборната кампания, респективно 

и  в  съдържанието  на печатните агитационни материали.  И в  тази 

връзка се казва, че в едната страна на агитационния материал, който 

се  разпространява  от  Реформаторския  блок  за  реклама  или  за 

агитация в полза на кандидата на Реформаторския блок за кмет на 

район  „Младост“  на  частичните  избори  на  6  ноември,  от  едната 

страна има надпис на английски, който в превод означава, запазете 

спокойствие и любов, младост. Това го казвам, тъй като е направено 

и е записано в жалбата. И това е направено чрез Гугъл преводач. И 

точно така е описано в жалбата. Ако някой от колегите има друга 

трактовка  на  надписа,  който  има  на  едната  страна  на  брошурата, 

моля да го сподели. 

След  разглеждане  на  жалбата  на  28.10.2016  г.  общинската 

избирателна  комисия  в  София  се  е  събрала  и  е  решила,  че  не 

установява нарушение по чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс.  Като 

аргументите са следните. На приложения агитационен материал от 

едната страна на български език е посочено името на кандидата и 

призив  за  гласуване.  Политическата  коалиция,  която  го  издига  е 

информация,  че  купуването  и  продаването  на  гласове  е 

престъпление в изискваното в Изборния кодекс съотношение между 

текста и обособеното поле ясно показва от мие име се издава. На 

другата страна на този агитационен материал има отпечатана снимка 

и изглед на част от район „Младост“ с надпис на английски език. 

Съгласно  §  1,  т.  17  от  допълнителните  разпоредби  на 

Изборния кодекс, предизборна агитация е призив за подкрепа или за 

не подкрепа на кандидат партия, коалиция или инициативен комитет 

за  участие  в  изборите.  Наименованието  и  символите  на  партия  и 

коалиция поставени върху предмети, в които не се съдържа призив 
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за подкрепа не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. Чета 

мотивите на общинска избирателна комисия София. 

Общинската избирателна комисия приема, че текста изписан 

на английски език в превод направен чрез гугъл преводач означава, 

„запазете спокойствие и любов, младост“, поради което комисията 

счита,  че  този  текст  не  представлява  призив  за  подкрепа  на 

кандидата. Призивът за подкрепа и агитация е от другата страна и е 

написан на български език. Текстът не въвежда в заблуждение, не 

накърнява честта и  доброто име на кандидатите. 

С  оглед  на  изложеното  общинска  избирателна  комисия 

„Младост“ реши, че не установява нарушение. 

След  това  е  постъпила  жалба  до  Централната  избирателна 

комисия от Мария Йорданова Цветкова, която е кандидат за кмет на 

район „Младост“ от Коалиция НФСБ, Патриотичен фронт, АТАКА и 

ВМРО. 

Навеждат  се  доводи,  че  мотивите  с  които  общинска 

избирателна  комисия  „Младост“  не  е  установила  нарушение  са 

незаконосъобразни.  Качени  са  всички  материали  съгласно 

резолюция на председателя във вътрешна мрежа. Така че с жалбата 

подробно  може  да  се  запознаят  колегите  във  вътрешната  мрежа. 

Доводите са, че този текст, който е на английски не може да бъде 

разглеждан отделно, фрагментирано от целия агитационен материал, 

защото  първо  е  на  един  носител  с  призива  за  гласуване.  Защото 

призива  за  гласуване  за  определен  кандидат  е  съвкупност  от 

послания, част от които могат да не бъдат пряк текст призоваващ 

към  гласуване,  но  да  дават  информация,  правейки  кандидата 

разпознаваем. 

Считат,  че комисията е  тълкувала разпоредбата  на чл.  181, 

ал. 2  и  чл.  495  от  Изборния  кодекс  стеснително  и  буквално.  Но 

считат,  че там законодателя предписва цялостната кампания да се 

води на български език. Тоест, всички устни, писмени или послания 

инкорпорирани в аудиовизуални  материали следва да се извършват 

на български език. 
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Становището  на  ОИК  Столична  община,  че  в  един 

агитационен  материал  може  да  се  съдържа  текст,  който  не  е 

урегулиран като част от кампанията, което не кореспондира с духа 

на  Изборния кодекс  и  с  текста  на  чл.  183,  в  който се  описва,  че 

агитационен  материал  е  съвкупност  от  различни  реквизити  и 

факултативни и изискуеми реквизити. 

Счита  също  така,  че  ОИК  София  допусна  и  съществен 

пропуск  при  тълкуването  на  §  1,  т.  17  от  допълнителните 

разпоредби, отнасящи се до легалната дефиниция на това що е то 

предизборна кампания, а не за предизборен агитационен материал. В 

този  смисъл  е  цитираната  норма  и  дава  дефиниция  въобще  за 

агитация.  Но  в  никакъв  случай  не  отменя  и  не  насърчава 

нарушението  на  чл.181.  Жалбоподателя  прави  искане  до 

Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение, 

като дадем задължително указание на ОИК София да се произнесе с 

ново  решение,  за  започване  на  административно  наказателно 

производство по установяване на нарушение, съгласно поисканото с 

първоначалната жалба. 

Уважаеми колеги мисля, че е качена и самата брошура или 

самия  печатен  агитационен  материал.  На  едната  страна  на 

агитационния  материал,  както  съм  записал  и  в  проекта  ми  за 

решение има снимка с отбелязан номер в интегралната бюлетина и 

името  на  кандидата  на  Реформаторския  блок.  Записано  е 

Реформаторски блок. И има три послания на кандидата за кмет. Има 

„купуването и  продаването  на  гласове  е  престъпление“  в  каре.  И 

проблемната страна на този рекламен материал е втора. Има снимка 

на район „Младост“ с надпис на английски език. 

Има резолюция на председателя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Докладвайте за проекта. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Изготвил  съм  проект  за  решение 

уважаеми  колеги,  който  е  качен  в  моя  папка  вътрешна  мрежа. 

Аргументирайки становището на Централната избирателна комисия, 

което  предлагам  същата  да  приеме,  да  отменим  решението  и  да 
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върнем  преписката  на   ОИК  Столична  община,  за  произнасяне, 

съгласно мотивната част на решението. В общи линии възприемам 

становището  изразено  в  жалбата  на  жалбоподателя,  че  това 

представлява агитационен материал. Независимо, че на страницата 

на която е написано на английски език няма призив за подкрепа или 

неподкрепа, това по съществото си е част от предизборна кампания 

и представлява предизборен агитационен материал,за което трябва 

да важи разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно 

че предизборната кампания се води на български език. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз имам предложение към докладчика, 

като  изразявам  становище,  че  напълно  подкрепям  проекта  на 

решение.  Смятам,  че  несъмнено  в  случая  има  нарушение  на 

разпоредбата  на  чл.  181,  ал.  2.  Но  имам  предложение  към 

докладчика  на  стр.  2,  където  започва  излагането  на  мотивите  на 

самото решение. Това е във втория абзац. След изписване на текста 

на английски език, да не се съдържа изобщо превод. 

Първо,  така  направения  превод  от  Гугъл  преводач,  според 

мен е не точен. Но това не е съществено. Същественото е, че е  без 

значение  какъв  е  превода.   Важното  е,  че  върху  агитационен 

материал,  в  който  се  съдържа  призив  за  подкрепа  в  полза  на 

определен кандидат се съдържа и текст на английски език. Така че 

не е необходимо да го превеждаме и предлагам да отпадне превода. 

Освен  това  само в  тази  част  на  решението,  не  там  където 

цитирате жалбата, а там където излагаме мотивите на решението. 

Второто ми предложение е да отпаден чл. 495 от основанията, 

защото ние в случая не установяваме нарушението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, позволил съм си да 

изпиша  превода,  така  както  е  даден  и  в  решението  на  общинска 

избирателна  комисия  София,  тъй  като  този  превод  е  мотивирал 

общинска  избирателна  комисия  Столична  община  да  вземе 
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обжалваното  решение.  А именно,  те  са  се  мотивирали с  това,  че 

превода  на  български  не  съдържал  призив  за  подкрепа  или  не 

подкрепа, затова съм го оставил и превода, така както е преведен от 

колегите,  когато  са  разглеждали  самия агитационен  материал.  Но 

ако  Централната  избирателна  комисия  реши,  може  и  да  бъде 

премахнат.  Но считам,  че е  нужен с оглед на това,  за да направи 

мотивите  в  обратна  посока.  Съгласен  съм  с  колегата  Пенев,  че 

независимо  какво  пише,  дали  има  призив  за  неподкрепа  или  е 

определено  послание  на  кандидата,  независимо  от  всичко  какво 

представлява този надпис, той е на език различен от българския. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз правя предложение в 

мотивите  на  проекта  на  решение  да  се  включи  какво  съдържа 

административната  преписка,  която  ни  е  изпратена  от  общинска 

избирателна  комисия,  тъй  като  имаме  и  диспозитив,  връща 

преписката.  Единственото,  което  виждам  от  приложената  към 

жалбата брошура, вероятно самата преписка съдържа доста повече 

неща. И във връзка с връщането на преписката като диспозитив на 

ОИК Столична община за произнасяне,  аз  мисля,  че трябва да се 

пише, съгласно указанията дадени в мотивната част на решението. 

И последното ми предложение е втория абзац от мотивната 

част, обжалваното решение е прието от ОИК. Прието не ми звучи 

добре. Може би постановено от ОИК. 

Втория  абзац  на  мотивната  част,  обжалваното  решение  е 

прието  от  ОИК –  Столична  община  по  повод постъпила  при  тях 

жалба. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  виждам  да  е  качено  и  не  съм 

запознат с обжалваното решение и не мога да си формирам мнение 

при  това  положение.  Искам  да  видя  мотивите  на  колегите  от 

общинската избирателна комисия. 
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От друга страна искам да ви кажа, че това не е заедно с лика 

на  кандидата  от  това,  което  виждам  от  материала.  И  трябва  да 

вземем предвид и факта, че откакто България е член на Европейски 

съюз, Европейският съюз е една общност и в много от правилата се 

счита, че езиците, които са признати за официални на територията 

на Европейски съюз и на европейската общност не са чужди езици. 

Това  са  официални  езици  на  Европейския  съюз,  какъвто  е  и 

английския. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Първа  реплика  на 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Като докладчик, който се е запознал и с 

преписката подробно и със самия агитационен материал. На първо 

място реплика по повод казаното от колегата, че не е качено и не се 

е запознал с мотивите на колегите от общинска избирателна комисия 

София,  въпреки  че  мисля,  че  са  качени  съгласно  резолюция,  си 

позволих  да  ги  прочета  изцяло  мотивите,  които  са  довели  до 

постановяване на обжалваното решение. 

На второ място, никъде не е казано, че тук е чужд език. В 

Изборния  кодекс  е  казано,  че  се  провежда  на  български  език. 

Говорим за език различен от българския. Дали е чужд, майчин или 

бащин  не правим никакви внушения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Втората реплика беше от 

господин Пенев. 

ВЛАДИМИР   ПЕНЕВ:  За  съжаление  колегата  Баханов  ме 

изпревари. Няма значение кои езици са официални в България и в 

Европейския  съюз.  От  значение  е  кампанията  да  се  води  на 

български. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за дуплика. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Искам  да  се  запозная  с  обжалваното 

решение.  Моля  за  отлагане  разглеждането  на  проекта,  докато  се 

запозная  с  решението,  когато ми кажат къде е.  Може докладчика 

избирателно да е прочел. Аз искам да се запозная, да го прочета. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е процедура 

по  отлагане.  Преди  няколко  дни  бях  упрекната,  че  в  определени 

случаи подлагам процедурата  на гласуване, в други не. След това ви 

казах, че когато някой иска да отложи ще дам отлагане. Давам три 

минути за запознаване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, съгласно резолюция 

казах кога е постъпил входящия номер в Централната избирателна 

комисия ЧМ-22-6 от 31.10.2016 г. в 18,10 часа разпределена. Така че 

който желае може да го намери. Досега можеше колегата Ивков да 

го намери, съгласно моя доклад в началото ми. Съгласно казаното в 

началото  на доклада ми, относно преписката по входящия номер и 

датата,  всичко е качено съгласно резолюцията на председателя на 

Централната избирателна комисия. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма го на 31-ви. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Повечето от колегите мисля, че знаят, 

че на  31-ви постъпи жалбата, която беше докладвана от мен  на 31-

ви  в  20.00  часа.  След  това  по  телефона,  тъй  като  не  беше 

комплектувана  преписката,  а  жалбата  дойде  директно  в  ЦИК.  По 

телефона се свързах с председателя на ОИК Столична община, което 

докладвах своевременно  на ЦИК, че ще извърша това действие и 

беше със съгласие на Централната избирателна комисия. Свързах се 

на 31-ви в 20,00 часа по телефона с председателя на ОИК – София. 

Като му казах, да бъде предоставена преписката, съгласно нашите 

решения в цялост, за да може Централната избирателна комисия на 

следващия ден да се запознае с цялата преписка. И тази преписка 

постъпи на 1-ви в Централната избирателна комисия и е качена във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Аз  помня 

вашия  първи  доклад.  Той  беше  много  изчерпателен  тогава.  И 

поискахте преписка. 

Колеги,  мисля  че  успяхме  да  се  запознаем.  Имаме  ли 

допълнителни коментари? Има ли желаещи за изказване? Няма. 
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Господин Баханов бихте ли повторили, кои промени приехте, 

за да подложа на гласуване. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Приех  предложението  на  колегата 

Иванова  за  описване  на  административната  преписката.  Но  тя 

фактически  се  състои  видно  от  това,  което  е  качено  от  самото 

решение,  от  протокола  на  общинската  избирателна  комисия  и 

Реформаторския  блок,  печатния  агитационен  материал.  Това  е  в 

общи  линии  преписката.  Както  и  информация  кога  е  качено 

решението и кога е свалено с оглед спазване срока на обжалване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: На господин Пенев кое 

предложение остана? ИИ-495. 

Колеги,  постъпи  предложение  от  господи  Пенев,  дали  да 

остане или всъщност неговото предложение е да отпадне превода от 

мотивната част. Само от мотивната част. 

Колеги режим на гласуване на предложението на господин 

Пенев. 

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  11(Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева), против - 2 ( Иванка 

Грозева и Георги Баханов).

Предложението се приема. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение заедно с корекциите предложени и приети в зала. Колеги 

режим на гласуване. 

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

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир  

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица 

Матева), против – 2 (Метин Сюлейман и Иванка Грозева)

Колеги, това е Решение № 3942-МИ. 

Заповядайте за отрицателен вот. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, аз гласувах против 

не  по  съображенията,  които  бяха  споделени  по  времето  на 

дискусиите  при  приемането  на  решението,  а  с  оглед  моята 

принципна позиция спрямо този текст от Изборни кодекс, а именно, 

че  той  е  противоконституционен.  В  тази  насока  имаше  и  много 

препоръки  спрямо  България  в  докладите  на  ОСС,  които  тя  беше 

изготвила  във  връзка  с  наблюдението  на  изборите,  както  за 

Европарламент, така и за Народното събрание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги  продължаваме  със  следващия  докладчик  по  тази 

точка, госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, за утре имаме насрочени две 

дела. Дело № 12270 по жалба на Са TV ООД срещу наше Решение 

№ 3836, с което сме установили нарушение на чл. 179 и чл. 180 от 

ИК от програмата на Пловдивската телевизия. Тракия от доставчика 

на медийни услуги Асат TV. И дело № 12271 по жалбата на ВОХ БГ 

ЕООД. Не сме одобрили медиен пакет договор между ВОХ БГ и 

Балканска  демократична  лига.  Лошото  е,  че  нашето  протоколно 

решение няма никакви мотиви. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Заповядайте  госпожо 

Бойкинова за следващ доклад. 

МАРИ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  вчера  ви  докладвах 

възраженията,  а  днес  са  пристигнали  връчени  актовете  за 

установяване  на  административно  нарушение  №  489  за  Нова 

броудкастинг груп АД. Възраженията с актовете ще бъдат изпратени 

на компетентните областни управители за съставяне на наказателни 

постановления.  Също  така  ви  докладвам  и  определения  по 

административно дело № 11222 от 2016 г.  по молба за отмяна на 

влязло  в  сила  решение  на  Върховни  административен  съд. 

Молителят  е  Сдружение  за  оптимизиране  на  правосъдието  и 

администрацията  СОПА.  Те  обжалваха  решението  на  Върховни 

административен  съд,  с  което  се  отхвърли  тяхната  жалба  срещу 
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нашите приложения във връзка с регистрацията по информационно 

разяснителната кампания. 

СОПА  обжалваха  решението  на  Централната  избирателна 

комисия № 3449, с които утвърдихме приложение 39, 45, 46 НР във 

връзка с регистрацията на инициативните комитети за участие във 

информационно  разяснителната  кампания.  Бяха  против  това,  че 

имахме да и не по всеки от въпросите.  Искаме и по трите въпроса. 

Върховния  съд  отхвърли  тяхната  жалба.  Те  искаха  отмяна  на 

влезнало в сила решение. Ние писахме становище. Съответно съда 

остава  без  разглеждане  със  същите  мотиви,  че  не  подлежат  на 

отмяна решенията  на Върховния съд по оспорване на решенията. 

Този  извънреден  способ   не  важи  за  решенията  на  Централната 

избирателна комисия. 

Също така ви докладвам и определение по административно 

дело № 12194, с което е оставена без разглеждане жалбата на Единна 

народна партия против Решение № 3826-ПВР-НР от 21.10.2016 г. в 

частта му по т. 9, с която указваме да не се подпечатват бюлетините 

за референдума. Жалбата е просрочена. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете  госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вчерашно  заседание  в 

моята папка е качен документ наречен организация в изборния ден 

от  6.11.2016  г.по  постъпилите  жалби  и  сигнали  в  изборния  ден, 

както и документ сигнал жалба, който винаги сме ползвали, когато 

сътрудниците  приемат  сигнали  по  телефон  и  съответно  описват 

подателя,  предмета,  името  на  сътрудника  приел  сигнал, 

разпределено  на  член  на  ЦИК  и  резултата.  Предлагам  да  остане 

същата  бланка  на  сигнал  жалба  относно  организацията.  Знаете  в 

ЦИК  постъпват  жалби  и  сигнали  на  хартиен  носител  в 

деловодството на ЦИК по електронната поща на ЦИК, включително 

и по факс и по телефон от сътрудници на членовете на ЦИК. Всички 

така постъпили сигнали и жалби се въвеждат в публичен регистър 

воден от Централната избирателна комисия. За тази цел се създава 
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работна група от сътрудници на ЦИК. Включено е в оперативния 

план и в нашето решение, с което сме приели създаването на тази 

работна група. 

Публичният регистър ви предлага  жалбите и сигналите да 

бъде със същото съдържание, както в предходни избори, номера по 

ред, подател и предмет на сигнала или жалбата, резултат. Като във 

всички досегашни избори сигнатурата  е  била С за  сигнали,  Ж за 

жалби.  Като разбира се  разделението  е  условно.  Ръководим се  от 

това  как  самия  подател  си  е  наименувал  жалбата  или  сигнала,  с 

оглед и на по-лесното му намиране в регистъра. 

Като ви предлагам за жалби и сигнали, които са  във връзка с 

частичните избори, да добавим сигнатура за район „Младост“ – М, 

за кметство Друмево – Д и Г за кмет на кметство Грохотно с оглед 

на това когато правим справки по постъпилите жалби и сигнали, за 

да ги разделим по вид с тире съответно, за да направим разлика, тъй 

като частични избори ще има само в три район, а другите са общи за 

президент, вицепрезидент и национален референдум. Като жалбите 

ги групираме в следните видове с  оглед на предмета им.  Това са 

нарушения в организация на работата на РИК, съответно на СИК, 

нарушения при упражняване  правото  на  вот,  права  на  кандидати, 

представители,  наблюдатели,  застъпници,  купуване  на  гласове, 

нарушение на правилата за предизборна агитация и други. И по този 

вид ще се класифицират по брой подадени жалби и сигнали с оглед 

и информацията за говорителите като обобщена справка в края на 

изборния ден и по часове, когато имаме заседания на Централната 

избирателна комисия. Ако съответно жалбите и сигналите са друг 

вид нарушения те ще бъдат обобщени на момента по вид. Но това е с 

оглед практиката. Това са видовете. 

Сигналът и жалбата въведени в регистъра се разпределят на 

член на ЦИК, който предприема незабавни действия за разглеждане 

и решаване на конкретния случай. С цел оперативност при решаване 

на  поставените  в  жалбата  или  сигнала  въпроси,  особено  когато 

касаят  избирателните  права  на  гражданите,  членовете  на  ЦИК се 
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свързват  със  съответната  РИК и  ОИК  и  при  необходимост  дават 

указания. След което когато Централната избирателна комисия има 

заседание се докладва за предприетите действия, съответно проверка 

дали са изпълнени указанията на Централната избирателна комисия. 

Като когато жалбата или сигнала са от естество, че налагат 

Централната избирателна комисия да вземе решение, съответно се 

внася  проект  за  решение.  Централната  избирателна  комисия  се 

произнася с решения. Като всички становища и решения на ЦИК по 

постъпилите жалби и сигнали се  отразяват  в регистъра  в  графата 

резултат. Така както са приети от Централната избирателна комисия 

или  действията  са  описани  от  самия  член  на  Централната 

избирателна  комисия.  По  този  начин  те  ще  бъдат  сведени  до 

знанието на подателите на жалбите и те могат да направят справки. 

И съответно след приключване на изборния ден се изготвя  обобщен 

доклад  по  постъпилите  жалби  и  сигнали,  съобразно  приетите 

решения  на  Централната  избирателна  комисия  и  предприетите 

действия и мерки по издадените указания по сигналите.  И това е 

реда, който всъщност и досега сме провеждали като организация. Но 

тъй като сме приели решение за реда за разглеждане на жалбите и 

сигналите подадени до РИК, ОИК и ЦИК и в което общо решение 

сме написали, че в изборния  ден ще имаме отделна организация. 

Предлагам ви с протоколно решение да приемем тази организация 

по постъпилите жалби и сигнали в изборния ден.

ПРЕС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари? 

Госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  за  се  запознах  с 

предложения ред от колегата Бойкинова и искам да обсъдим няколко 

неща, мои предложения. 

В т. 1, третото тире – По телефон от сътрудници на членовете 

на ЦИК тук да бъде, че се „приемат от сътрудници и/или членове на 

ЦИК“. Защото по телефон може и към член на ЦИК да се подаде 

жалба и сигнал. 
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В т.3 където са колонките на публичния регистър да има още 

една,  на  кой  колега  е  разпределена  преписката.  Така  както  е 

предложено сигнатура, сигнал или съответно жалба с тире да бъде 

записано ПВР или НР. Защото с оглед после групиране на някаква 

статистика за изборите колко жалби и за референдума, така ще е по-

лесно  после  за  работа.  Там където  съдържанието  на  жалбата  или 

сигнала не може да бъде установено за кой вид избор става дума, да 

няма никакво отбелязване. Това е на принципа на нашите решения. 

В  т.  3  предлагам  да  има  още  една  колона  на  кой  е 

разпределена преписката, а в т.4, както е предложена сигнатурата за 

сигнал С-ПВР или С-НР или С-МИ. Аз нямам нищо против да има 

тази сигнатура ПВР-НР, но с оглед на това, че сътрудниците би ги 

затруднило  точно  да  определят  кой  е  индекса,  аз  мисля,  че 

постъпилите жалби и сигнали в изборния ден ги разделяме само на 

жалби  и  сигнали,  като  приемаме,  че  те  са  общо  за  изборите 

президент и вицепрезидент и национален референдум, защото в този 

ден се произвежда този вид избор. А иначе в самата таблица, която я 

правим на  ексел  има  такова  означение  ПВР-НР.  Но  то  е  само за 

нуждите на ЦИК с оглед обобщената справка,  но не и публичния 

регистър, който ще бъде качен на страницата на ЦИК. Считам, че 

тази информация е излишна. Но за нас винаги съм я водила, както и 

на кой член е разпределено. В работни публичен регистър има на 

кой член е. Но при качването в ЦИК и обявяването, считам, че не 

следва.  Ако  вие  решите  обратно  да,   нов  работен  порядък  тази 

информация  я  има.  Най-малко  за  да  проследявам  движението  на 

преписките.  Това  което  ви  предлагам  е  качване  на  страницата. 

Колеги,  за  сигнатурата  го  направих  това  предложение,  защото 

останах с впечатление, че сътрудниците ще бъдат хора с опит и би 

трябвало  да  могат  да  разчетат  жалбата  или  сигнала  за  какво  се 

отнася. Там където е възможно. Твърде е възможно  в жалбата да си 

пише  човека,  че  по  отношение  на  местните  избори  има  някакво 

нарушение. Ако е например не ме допускат до гласуване в местните 
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избори. Може да се означи сигнал-МИ. Така ще е по-лесно после и 

за отчетност и за доклад. Така мисля аз. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Андреев и след 

това госпожа Бойкинова. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колегата  Нейкова направи това 

предложение от друга гледна точка, че ние когато като говорители 

предоставяме информацията на нас общо взето ни се иска да има 

колко са нарушенията в националния референдум. Има ли такива? 

Какво е по отношение на изборите за президент и вицепрезидент? 

Тъй като и там има различни правила.  С оглед на което така или 

иначе  ние в  деня  на  изборите  при  влизането  в  интервютата  пред 

медиите на  нас  такава  информация  ни трябва,  колко са  за  ПВР, 

колко са за НР. Тоест независимо дали това ще бъде докладчика на 

който е разпределена жалбата и който да определи предмета, дали се 

отнася за едното или за другото. Но поне по някакъв начин в група 

жалби, това ще трябва да бъде обобщавано, защото на нас когато ни 

трябва тази информация, ние ще искаме разбита. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Бойкинова. 

МАРИ  БОЙКИНОВА:  Тази  информация  ще  има,  както  и 

миналата година. Както казах таблицата е екселска. За нуждите на 

работната група ние си приемаме означение кога е НР и кога е ПВР, 

но  да  го  няма  в  регистъра  като  въвеждане.  Но  за  нуждите  на 

говорителите има най-различни способи и начини, които  ние да ги 

обобщим,  както  по  предмет  така  и  по  отношение  на  ПВР  или 

местните  избори.  Тук  говорим  това,  което  ще  излезе  като 

окончателен вариант. А иначе работата ще е както миналата година. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тук  говорим за 

публичния  регистър  и  мисля  че  се  обединяваме,  че  публичния 

регистър  е  такъв,  какъвто  е  предложен.  Но в  работен  порядък,  в 

бланките, които ще попълваме ще има раздел рубрика член на ЦИК 

и този член на ЦИК ще си поставя сигнатурата ПВР-НР или общи и 

ще  се  обобщават  данните  по  този  начин,  за  да  могат  да  бъдат 
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представени и на централната избирателна комисия и в публичното 

пространство. 

(10 минути почивка )

Колеги,  имаме необходимия кворум,  така  че продължаваме 

днешното заседание.  В залата  сме 14 членове.  Бяхме стигнали до 

организацията  на  изборния  ден,   деня  на   референдума  по 

постъпилите  жалби  и  сигнали.  Госпожо  Бойкинова  да  обобщим 

докъде стигнахме, за да го подложа на гласуване. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  След  разисквания  приехме,  че  ще 

има още една група, нарушения свързани с машинното гласуване. 

Относно  сигнатурата  ПВР-НР е  ясно,  че  това  са  всички жалби  и 

сигнали,  които  постъпват  във  връзка  с  националния  референдум, 

президент и вицепрезидент. От номера  по ред се описва сигнала, 

жалбата и номер по ред върви в регистъра,  а в  работния вариант 

разбира се, че има начини в екселската таблица да направим справка 

както кои се отнасят само за национален референдум, както и които 

се  отнасят  само за  президент  и  вицепрезидент.  Както ви посочих 

сигнатурите за частичните избори за трите. 

В  изборния  ден  винаги  може  да  претърпи  промяна  в 

организацията с оглед на броя на постъпилите жалби и сигнали или 

с  оглед  вида  на  нарушение.  Това  е  както  казах  организацията  за 

работа на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме ли други 

коментари? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване предложената ни организация 

по  работа  с  жалби  и  сигнали  в  деня  на  изборите.  Режим  на 

гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев), 

против – 2 (Росица Матева и Александър Андреев).

Приема се предложението. 

Отрицателен вот заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  гласувах  против,  тъй  като 

смятам, че така предложените ни реквизити на публичния регистър 

не са достатъчни. Наше задължение в изпълнение на правомощията 

ни по Изборния кодекс е да предоставяме публичност и прозрачност 

на изборния процес, а с така гласуваните реквизити на публичния 

регистър това не се осигурява. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик.  Това  е 

господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  с  вх. 

№ ПВР-12-9  от  1.11.2016  г.  публикувана  е  по  този  номер  във 

вчерашна  дата  в  папка  с  моите  инициали.  Жалбата  е  от  пет 

физически лица и е във връзка с разпространение на излъчване на 

рекламен  предизборен  спот-клип  от  инициативния  комитет  за 

издигане кандидатурата на Камен Славянов Попов за президент и 

Георги Стефанов Неделчев за вицепрезидент по БНТ и по Евроком. 

Като  се  твърди  от  тези  пет  физически  лица,  които  са  съответно 

режисьор, оператор и  артисти, че излъчването е станало без тяхно 

съгласие като носители на авторските права. Съответно се обръщат 

към  Централната  избирателна  комисия  с  искане,  предвид 

нарушаването на чл. 35 и чл. 36 от Закона за авторските и сродните 

права,  да  приемем  решение  за  спиране  на  разпространението  на 

предизборния  спот-клип  или  отделни  части  от  него  с  всички 

възможни  средства  описани  в  Закона  за  авторските  и  сродните 

права. 

Колеги, освен до нас тази жалба е адресирана и до Българска 

национална  телевизия  Дирекция  „Правна“  и  до  управителя  на 

телевизия  Евроком.  Аз  считам,  че  това  е  по  скоро  сигнал.  Ние 
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разбира се нямаме компетентно да разглеждаме този сигнал, защото 

касае Закона за авторските и сродните му права,  но ви предлагам 

един кратък  отговор  да  изпратим на  лицата,  в  смисъл  че  нямаме 

такива  правомощия и  за  нарушенията  на  закона следва  да  търсят 

защитата си по съответния ред. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

някакви допълнения, някакви коментари? 

Колеги, чухте предложението на господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Само още веднъж уточнявам. Жалбата 

не  е  от  инициативния комитет,  а  от  авторите на  продукта.  Да  ги 

уведомим, че нямаме правомощия по Закона за авторските права. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Приема се предложението. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Имам и други доклади, но тъй като те 

са от днешния ден мога единствено само да им кажа номерата за 

запознаване. Едната жалба е в вх.№ ПВ-10-48 от 2.11.2016 г. качена 

е в днешно заседание в моя папка. Другата жалба е с вх. № ПВ-10-

50.  Също  е  от  днешна  дата  и  също  е  качена  в  моята  папка. 

Необходимо  ми  е  запознаване  с  материалите  особено  по  втората 

жалба  и  подготовка  на  проект  за  решение,  за  което  в  настоящия 

момент нямам готовност. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  за 

сведение и запознаване. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. По точките до 

тук двама докладчика останаха. 

5. Доклади по писма. 
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По  точка  пета  първи  докладчик  е  господин  Цачев. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. Заповядайте господин 

Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  ще  започна  с  по-важното  и  ще 

използвам точката  доклади по писма.

С  писмо  вх.  №  ПВР-06-61  от  2.11.2016  г.  сме  получили 

запитване от кмета на община Кърджали във връзка със съставяне на 

протоколите  от  Комисията  по  чл.  287,  както  и  за  това  къде  се 

поставят протоколите за предаване и приемане на изборните книжа 

и  непопълнения  втори  формуляр  на  протокола  на  секционната 

избирателна комисия. Това питане съвсем частично се припокрива с 

това,  което  приехме  в  днешното  заседание  по  отношение  на 

питането  за район „Младост“. Във вътрешната мрежа в папката с 

моите  инициали  има  както  и  изпратеното  до  нас  писмо,  така  и 

отговора,  който  съм  подготвил  да  изпратим  на  кмета  на  община 

Кърджали.  Предлагам с копие до РИК Кърджали,  доколкото и  те 

трябва да са в течение за организацията, предаването и отчитането 

на резултатите. 

По единия въпрос, който е свързан с това къде се поставят 

приемо-предавателните протоколи за книжата, които се попълват в 

предизборния ден. В този въпрос се постави по-различното питане 

за  втория  неизползвания  формуляр  от  секционния  протокол. 

Отговаряме,  че  тези  изборни  книжа  се  поставят  съгласно  наше 

Решение  №  3796  и  методическите  указания  за  секционните 

избирателни  комисии  в  съответната  торба  за  изборите  или  за 

националния референдум. 

Това което питат, какво е съдържанието на плик № 2. Това е 

пликът за изборите. И плик № 4, в който се поставят част от книжата 

от националния референдум. Правим препратка към т. 2, съответно 

към т.  9  от  наше Решение  № 3796,  където  са  изброени книжата, 

които се  поставят  в тези пликове.  Обръщаме внимание както и в 

предходното писмо, че във връзка с този приет ред за прибиране на 

изборните книжа, районната избирателна комисия трябва да създаде 
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необходимата  организация  свързана  с  проверката  на  номерата  на 

секционните  протоколи  за  съответствието  им  в  приемо-

предавателния  протокол,  който се  съставя  пред  изборни ден и  от 

който районната избирателна комисия има при себе си екземпляр. 

Другият  въпрос,  който  се  поставя  е  във  връзка  с  горното. 

Попълване на протоколите приложения 83-ПВР и приложения 64-

НР. Това са приемо-предавателните протоколи между комисията по 

чл.  287  и  членовете  на  секционната  избирателна  комисия,  които 

предават торбата и пликовете. И тук във връзка с питането на кмета 

на общината отговаряме, че когато приема пликовете по т. 2 и по т. 9 

комисията  назначена  със  заповедта  на  общината  следва  да  има 

предвид, че приемо-предавателния протокол от предизборния ден и 

втория екземпляр от протокола на ЦИК няма да се намират в плика и 

не следва да се имат предвид при съставяне на тези протоколи. 

Колеги,  предлагам  извън  поставените  въпроси  в  т.3  да 

обърнем внимание за  това,  че  ние в част  втора на методическите 

указания за районните избирателни комисии допълнително казахме, 

че  приемо-предавателната  разписка  за  секционната  избирателна 

комисия  няма  да  се  поставя  пред  секцията,  а  следва  да  бъде 

поставена в съответния плик № 2 или № 4. И тази комисия по чл. 

287 следва да следи наличието на приемо-предавателната разписка в 

плика. Това е отговора, който предлагам да бъде изпратен до кмета 

на община Кърджали. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението  за  отговор  по  запитването  от  община  Кърджали. 

Колегата Нейкова има думата. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, явно от Кърджали поставят 

въпроси, които ги поставят и от други места и  от други районни 

избирателни комисии. Сега като гледам в т. 1 последния абзац, това 

мисля  че  вчера  го  коментирахме  с  колегите  Андреев  и  Цачев. 

Защото  на  обучението  за  машинното  гласуване,  където  имаше 

представители на всички районни избирателни комисии поставиха 
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въпроса за приемо-предавателния протокол по 215, който се поставя 

в торбата от секционната избирателна комисия. 

Въпросът  им  беше  как  те  ще  сверяват  това,  което  е  по 

протокола  с  това,  което  им  представя  секционната  избирателна 

комисия. Вчера мисля, че се уточнихме и аз съм подготвила едно 

писмо,  но  в  писма  щях  да  ви  го  докладвам.  До  всички  районни 

избирателни  комисии  в  смисъл,  че  тази  проверка  трябва  да  се 

извършва  въз  основа  на  екземпляра  от  приемо-предавателния 

протокол по 215, който се намира в районната избирателна комисия 

и те да си създават необходимата организация за извършване на тази 

проверка. 

Ако  само  на  Кърджали  изпратим  този  отговор,  а  после 

изпратим до всички районни избирателни комисии, това,  което аз 

съм подготвила вече  наистина ще ги объркаме.  Или това  което е 

подготвил  колегата  Цачев,  да  го  изпратим  до  всички  районни 

избирателни  комисии  като  взимаме  повод  от  питането  на  някои 

районни избирателни комисии на някои общини. Защото така като 

го  изпращаме  поотделно  станаха  прекалено  много  писма.  И  в 

писмото, което по-рано приехме имаше нещо подобно. Сега не мога 

да  кажа  дали  е  точно  същото.  Но  въпросите  са  идентични.  А 

последния абзац за разписката мисля, че беше, а може и аз да греша, 

че преди два, три дни изпратихме до всички РИК-ове или до всички 

общини  беше  колега  Цачев,  само  за  тази  разписка  и  за  това 

приложение 83 някакво писмо. Не мога да го открия в момента. И 

става  едно  върху  друго  едно  и  също.  Притеснявам  се,  че  ще  се 

объркат. Да ги изчистим тези въпроси, които ги задават едни и същи. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз съм съгласен. Моето мнение е, 

че може да го изпратим до всички. Тъй като този въпрос някой не се 

е сетил все още,  утре да ни попита.  Това за  което казвате колега 

Нейкова, последния абзац го изпратихме до районната избирателна 

комисия. Написах го от гледна точка на това, че имаме запитване от 

кмет на община, който организира работата на Комисията по чл. 287. 

Все пак тази комисия се назначава от кмета на общината, от тази 
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гледна точка. Иначе за абзаца, че се създава организация да сверява 

номерата, ако приемем да изпратим до всички, тогава няма да има 

проблем. 

По  отношение  на  район  „Младост,  това  което  спомена 

колегата Матева, всъщност само от единия въпрос и то половината 

се  съдържа  в  питането  до  район  „Младост“.  Изпращайки  го  до 

всички кметове,  до  всички  РИК-ове  това  писмо,  дано  въведем 

достатъчно  яснота  по  решенията  и  по  въпросите,  които  сме 

разисквали и сме приели. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Цачев, нали сте съгласен, че това 

писмо също трябва да бъде изпратено и до район „Младост“. Защото 

то в крайна сметка касае и тези избори там. И предложението, което 

беше по-рано да обединим всички тези въпроси и отговори, които 

касаят  всички  районни  избирателни  комисии,  общински 

администрации,  там  където  има   частични  избори,  съответно 

общински  избирателни  комисии  беше  според  мен  по-правилно. 

Защото ако си зададем въпроса колко указателни писма изпратихме 

за последните дни, мисля че ги объркахме повече хората. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по т.1 редакция. 

Заповядайте господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да уточним до кои всички. До кметовете и 

до  районните  комисии.  Така  го  разбирам.  Редакцията,  която 

предлагате е ясна. Ние сме я коментирали. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Доколкото  разбирам  вече  има 

обединение  относно  моето  предложение  да  пуснем  едно  общо 

писмо. Предлагам в текста да включим и факта, който се отнася до 

маркирането на печата. Тъй като такъв въпрос ми е зададен от район 

„Студентски“.  А  именно  следва  ли  приложение  № 76-ПВР да  се 

извърши корекция, като маркирането на печатите 81. Така както е в 

нашите методически указания и така както се обединихме, че този 

81 трябва да бъде в съответните два екземпляра. А в общините си 

имаме отделното приложение и той да бъде приложен към книжата 
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за изборите и за националния референдум. Тъй като това е третия 

въпрос,  който навсякъде се поставя,  за да може и тази точка да я 

включим и да я решим. Тъй  като тя се задава както от общинските 

администрации,  така  и  от  районните  избирателни  комисии,   при 

положение, че не е предвидено в изборните книжа да има два броя. 

Аз  мисля,  че  колегата  Цачев  в  предходно  заседание  беше 

включително вкарал едно такова писмо, което е  по отношение на 

маркирането на печатите  тук също да бъде, за да може да имаме 

пълнота. Тъй като тези въпроси се дублират навсякъде и те ни се 

задават постоянно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  мисля  че  в  методическите 

указания по отношение на печата сме го записали това нещо. Може 

би въпроса се поражда от това, че в изборната книга сме записали, 

не си спомням, че копие от протокола се прилага в другата торба. 

Мисля,  че  не,  но  в  методическите  указания  за  СИК  когато  го 

обсъждахме  записахме,  че  протокола  с  който  се  маркира  печата. 

Говорим за протокола,  че трябва да има два екземпляра. И тези два 

екземпляра  са  съответно  за  едната  и  за  другата  торба.  Това  е 

написано в методическите указания. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  съм  съгласен  с  колегата 

Цачев,  че  в  нашите  методически  указания  и  в  решението  ясно  и 

категорично е  разписано какво трябва  да  се  направи.  Пред мен е 

другото писмо, което е разпределено на колегата Цачев с ПВР-07-26. 

В него в т. 3 ни пита район „Студентски“. Тъй  като в приложение 

№ 76-ПВР в т. 10 пише протокол за маркиране на печата фабрично 

отпечатано  един  брой  от  цитираното  приложение.  Следва  ли  в 

приложение № 76-ПВР да се извърши корекция, като за печатите се 

посочи два. Аз мисля в тази насока ние да отговорим, че няма нужда 

в  приложението,  т.е.  тази поправка може да  бъде направена и  на 

ръка.  В  смисъл  такъв,  че  те  трябва  да  имат  така  или  иначе  два 

екземпляра  на  протокола  за  маркиране,  тъй  като  трябва  да  го 
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приложат към едното и другото. В тази си част нека все пак да дадем 

указания.  Аз  много  добре  разбирам,  че  ние  сме  го  посочили  в 

нашите методически указания. Но в крайна сметка при положение, 

че имаме тези въпроси, които може да ги обединим общо и по този 

начин  да  си  облекчим  и  нашата  работа  и  да  дадем  тези 

допълнителни разяснения,  тъй като се обединяваме около това, да 

включим и този въпрос. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля че се прие 

това предложение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  общото  писмо  с  това 

съдържание. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,   Бойчо  

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, против – няма. 

Прима се предложението. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-06-60 от 

2.11.2016 г. поставени въпроси във връзка с приложение № 83-ПВР 

и 64-НР сходни с тези, за които приехме да изпратим общо писмо. 

Докладвам го за сведение. Ще се изпрати на подателя от Добрич. 

Мисля, че с това общо писмо ще отговорим на поставените въпроси. 

Докладвам ви  вх.  № МИ-06-932  от  31.10.2016  г.  писмо от 

община  Долни  Дъбник,  област  Плевен  с  приложени  към  него 

документи.  Писмото  е  свързано  с  произведения  нов  избор  в 

с.Петърница за кмет на 2.10.2016 г. В писмото се обръща внимание, 

че  трансфера,  който  е  направен  за  осигуряване  на  средствата  за 

произвеждане  на  този  нов  избор  не  е  бил  достатъчен  спрямо 

извършените  от  общината  разходи  за  произвеждане  на  избора  за 

кмет  на  с.Петърница  с  подробен  разчет  и   сметки  във  връзка  с 

трансферираните  суми  и  извършените  разходи.  Посочени  са 
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конкретните суми, които не са покрити от средствата приведени по 

сметката на общината за покриване на разходите. Има писмо в папка 

с  моите  инициали.  Предлагам  да  изпратим  по  компетентност  на 

Министерския  съвет  преписката,  документите  които  са  изпратени 

при  нас  с  молба  за  съдействие  за  осигуряване  на  необходимите 

средства във връзка с произведения нов избор за кмет на кметство 

Петърница. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  имате  ли 

коментари? Няма.

Колеги режим на гласуване на това писмо. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Катя  

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

Цанева,  против – 1 (Мартин Райков)   

Приема се предложението. 

Продължете господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Вх.№ ПВР-06-55 от 31.10.2016 г. Писмото е 

от  секретаря  на  община  Девин.  Иска  спешно  указание,  дали  те 

следва да изработят печатите за секционните избирателни комисии, 

съобразно  наше  Решение  №  3898  или  ще  бъдат  осигурени  чрез 

областна администрация. Уведомена е по телефона за изработката на 

печатите, че ще бъде централизирано и ще бъдат получени предвид 

на  това,  че  не  всичко  успяваме  по  най-бързия  начин  предвид 

огромния  обем  на  материали,  които  разглеждаме.  За  сведение  го 

докладвам колеги. 

Колеги,  докладвам вх.№ МИ-14-212  от  2.11.2016  г.  В  това 

писмо има две други писма. Едното е за отваряне на помещенията за 

6  ноември.  По  това  писмо  от  кмета  на  община  Хисаря,  аз  съм 

отговорил и съм го докладвал по телефона. Но има и друго писмо от 

общинската избирателна комисия във връзка с местните изборите на 

25 октомври 2015 г. и във връзка с постъпила жалба в общинската 
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избирателна  комисия,  по  която  жалба  Административен  съд 

Пловдив  е  задължила  комисията  да  представи  заверени  копия  от 

документи находящи се в запечатано помещение.

Колеги,  предлагам  по  телефона  да  се  свържа  с  ОИК и  да 

кажем, че в такива случаи не е необходимо разрешение на ЦИК с 

решение  за  отваряне  на  помещението,  а  реда  е  по-различен. 

Независимо, че писмото е постъпило без дата при нас и е подписано 

само от председателя на комисията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  не  възразявате. 

Господин Цачев осъществете телефонен контакт. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Питане НР-22-12 от 27.10.2016 г. Питането, 

ако  едно  лице  гласува  само  по  един,  два  или  трите  въпроса  за 

референдума,  счита  ли  се  бюлетината  за  валидна.  Няма  посочен 

телефон. Позволете ми да подготвя кратък отговор във връзка с това 

питане на лицето. Да не го оставяме за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги възразявате  ли? 

Няма възражения. Подгответе господин Цачев отговор. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Писмо НР-22-11 от 2.11.2016 г. То изглежда 

е било получено и преди това. Отговорили сме на господин Янков, 

че  адресна  регистрация  на  лицето  е  отразяване  на  постоянния  и 

настоящия му адрес в регистрите на населението. Това е във връзка с 

гласуването  извън  страната.  Постоянния  адрес  на  българските 

граждани е  вписан в  личната  им карта  и  може да  се  посочи при 

попълване на декларацията, когато гласуват извън страната и не са 

вписани в избирателния списък. 

Питането му е повторно. Дали съществува изобщо ситуация 

при  която  български  гражданин  няма  постоянен  адрес  на 

територията на България. Според него няма такава ситуация. Всички 

имат постоянен адрес. 

Колеги,  предвид  характера   на  питането  предлагам  да  го 

оставим за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

коментари? Няма. Остава за сведение.  
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Господин Томов иска да включим нова точка в дневния ред. 

Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, получих преди малко писмо с 

предложение на Обществения  съвет  към ЦИК приет на вчерашно 

заседание.  Предлагам  да  включим  точка  от  дневния  ред  да  го 

докладвам за сведение. Това са шест предложения доста обемисти. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  също  ще  помоля  една 

допълнителна точка в дневния ред. 

Колеги, във вътрешната мрежа е публикувано предложение 

като материал, който да се предостави на външните сътрудници във 

връзка с организацията на подпомагането в изборния ден. Моля да 

ги погледнете заедно с протоколите на СИК и на РИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предлагам 

включване на нови точки 4а и 4б. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заедно с това да прегледаме списъка 

на външните сътрудници за подпомагане на ЦИК. И ако към този 

момент може да одобрим този списък да го направим, за да може да 

го допълваме, но да имаме една основа още от днес. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предлагам 

включване на нови точки 4а и 4б. Докладът на госпожа Солакова 

като нова точка 4а, докладът на господин Томов като нова точка 4б. 

Колеги режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева),  против – 2 (Ивайло 

Ивков и  Мартин Райков). 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги  за  да  изчерпим 

т. 1 господин Баханов има доклад по т.1. След това господин Томов 

по т. 2б. Сега сме на точка първа. Тя е приоритетна. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, от 1.11.2016 г. ПВР-

14-60. В Централната избирателна комисия е постъпило искане от 

инж.  Димитър  Стаменков,  кмет  на  община  Невестино,  относно 

отваряне на помещение № 2, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

Републиката на 23-ти и 30 октомври 2011 г. Като моли да се разреши 

отваряне  и  преместване  за  съхранение  на  изборните  книжа  и 

материали от тези избори от 2011 г. за президент и вицепрезидент в 

общия архив на общинска администрация до изтичане на законови 

срок  за  съхранение  и  необходимост  от  извършване  на  експертиза 

при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд 

и свързаните с него подзаконови нормативни актове, след което ще 

бъдат предадени в отдел Държавен архив на Дирекция регионален 

държавен архив Кюстендил в помещение № 2, клетка № 2, от което 

иска да извадим материалите за президентските избори 2011 г. Там 

ще бъдат съхранени изборните книжа и материали от произведените 

избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 

6 ноември 2016 г. 

Уважаеми колеги, подготвил съм проект на решение, с който 

предлагам  да  им  разрешим  отваряне  на  посоченото  в  искането 

помещение. Тези документи от 2011 г. да бъдат преместени в общия 

архив на общинската администрация до изтичане на законовия срок 

за съхранението им. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева),  

против – 2 (Ивайло Ивков и Росица Матева). 

Приема се предложението. 

Решението е с № 3943-ПВР. 
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Колеги, има и регистрация на наблюдатели. Може би е добре 

да  я  направим,  за  да  можем  да  издадем  удостоверения,  ако  не 

възразявате. 

Това е т. 2б от дневния ни ред. 

2.б. Регистрация на наблюдатели. 

Заповядайте господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, във вътрешна мрежа на днешна дата в папка с моите 

инициали би трябвало вече да е качен проекта.  Извинявайте,  не е 

качен проекта. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Преминаваме  към  нова 

точка,  която току гласувахме в дневния ред.  Заповядайте госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа има един кратък материал относно организацията на работата 

в  деня  на  изборите.  Що  се  касае  до  техническите  сътрудници 

обикновено ги насочваме към методическите указания. Те получават 

в  изборния  ден  допълнителни  указания  във  връзка  и  с 

подпомагането  на  работна  група  по  жалбите,  както  и  по 

получаването  на  данни  относно  избирателната  активност.  Но 

извадка  от  оперативния  план  и  от  методическите  указания  като 

практическа  насока  за  тези  наши  външни  сътрудници,  моля  да 

прегледате да ги одобрим, за да може да бъдат отпечатани и всички 

те да получат по един такъв брой. А заедно с това поне за работната 

среща,  която ще проведем с  тях може би в  петък  след нормално 

работно  време,  в  76а  обикновено  се  провеждат  тези  срещи,  ще 

предоставим няколко протокола, за да може да си ги разгледат, да си 

ги  видят.  Те  ще  се  насочат  към образците  и  в  къщи ще могат  в 

събота да се подготвят за неделния ден. 

Предлагам  да  одобрим  този  материал,  който  да  бъде 

разпечатан и предоставен на всички външни сътрудници. Касае най-

вече  работата  в  изборния  ден,  работа  по  събирането  и 

предоставянето  на  информацията  относно  активността, 
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определените  часове  за  подаване  на  тази  информация,  стаите  на 

членовете  на Централната  избирателна комисия,  където се събира 

информация по телефоните или по факсовете по области,  както и 

документите, които се предават от районните избирателни комисии. 

Точката  в  първата  част  съдържа  този  доклад  с  предложение  за 

одобрение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? Няма. 

Подлагам на гласуване така направените предложения. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

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

Цанева), против – няма. 

Приема се предложението. 

Продължете госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  колегата  Бойкинова  не  е  в 

зала, а ми се искаше като ръководител на група по жалби, колегата 

Ганчева като ръководител на групата за организацията и приемането 

на информация, включително на данните от гласуването в секциите 

извън  страната  да  сме  заедно,  когато  докладвам  в  частта  от 

оперативния  план  на  набиране  на  външни  сътрудници  за 

подпомагане дейността на Централната избирателна комисия. 

Моля ви да отворите папка организация избори 2016. Вътре 

има три папки график членове на ЦИК. Този график разбира се ще 

се  попълни.  Има  материали  сътрудници,  където  се  съдържаше 

материала, който току що гласувахме. И третата папка е сътрудници 

изборен ден. Папка сътрудници изборен ден съдържа файл външни 

сътрудници 2015.  Има справка  за  размера  на  възнагражденията  и 

има предложения сътрудници 2016. 

В  частта  списък  сътрудници  предложения  за  сътрудници, 

това  са  сътрудниците,   които  всеки  един  член  на  Централната 
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избирателна комисия има право да предложи по един сътрудник и е 

в  три  части.  По  подпомагане  дейността  на  членовете  и  на 

Централната избирателна комисия в деня на изборите с поемане на 

телефонните обаждания, събирането на информация в изборния ден 

по стаите, работни места на членовете на ЦИК. 

Втората част съдържа предложение за работна група жалби. 

Имаме  сътрудници  предложени  от  членове  на  ЦИК.  Не  всички 

членове,  поне  когато  бях  прегледала  са  предложили.  Колеги, 

попълнете  и  си направете  своите  предложения.  Има предложения 

ЦИК. Предложение сътрудници 2016 г. и долу на екселската таблица 

предложения ЦИК. Това са предложенията направени от колегите. 

В същия файл към група за връзки обработка на данните от 

гласуването  извън  страната  съдържа  шест  имена  до  този  момент. 

Има  три  имена  към  говорителите.  Има  други  сътрудници  за 

приемане  на  документи.  Този  списък  колеги  съдържа  имената  на 

дългогодишни  сътрудници.  Има  организация  избори.  И  като  се 

отвори долу трябва да се кликне на предложения ЦИК. След това 

има  списък  ЕГН.  Има  по  стаи.  Има  лист  1.  На  нас  ни  трябва 

предложение ЦИК. Отваряме папка сътрудници изборни дни. И като 

отворим  предложение  сътрудници  2016.  Тъй  като  на  мен  ми  се 

отваря списък по ЕГН долу. Трябва да отворим предложения ЦИК. 

И първо започва с предложенията на колегите. Госпожа Алексиева 

няма предложение все още. Предлага Вероника, но тя е в списъка по 

принцип на други сътрудници по приемане на документи. Тя ще се 

качи горе.  Здравко Василев Александров е в група чужбина. Като 

приключи  най-тежката  част  на  чужбина,  моля  веднага  долу  за 

приемането на документите. 

Предложението  ми  е  да  одобрим  към  настоящия  момент 

списъка, ако няма резерви и предложения за отпадане на някои от 

предложените лица. Да одобрим размера на възнаграждението, за да 

може днес да имаме яснота по основния списък и повече да не се 

връщаме  към  размера  на  възнаграждението,  защото  на  работна 

среща  в  понеделник,  която  проведохме,  обсъдихме  и  имахме 
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предвид и справката изготвена от госпожа Грозданова за размерите 

на  възнагражденията  на  гражданските  договори  на  външните 

сътрудници  от  2014  г.  насам  за  всички  видове  избори.  Ние  не 

предлагаме увеличение на възнаграждението. Знаем, че една част от 

тези  сътрудници  на  тях  разчитаме  повече,  с  оглед  на  техния 

дългогодишен опит.  Знаем,  че  из  между тези сътрудници ще има 

нови, които няма да имат такъв опит и на тях ще разчитаме, разбира 

се  по-малко,  но  не  разполагаме  с  възможност  за  диференцирано 

определяне на възнаграждение по поименен списък. Всички външни 

сътрудници  еднакво  възнаграждение,  защото  имаме  една  обща 

работа да свършим по организирането на изборния ден и приемането 

на документите. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В група жалби виждам, че са шест 

човека. Моля да са седем, както миналата година. Колеги, аз искам 

към  група  жалби да  си  остане  Мирослав  Пердушев,  който  е  бил 

2015 г. и Ангел Тинчев, които сега не ги виждам в новия списък към 

група жалби.  Това са  моите предложения.  Мирослав е  вече  трета 

година в група жалби, а Ангел втора, които работят много добре с 

ексел. Водиха  регистъра в местните избори и аз разчитам на тези 

хора. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожа 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, считам за неудачен начина 

по който правим поименно предложения на микрофон, предвид, че 

имахме възможността да попълваме списъка, всеки един от нас така 

като беше проведена работната среща в понеделник. 

Колегата Бойкинова току що предложи лице, което е било два 

пъти  в  активен  период в  ЦИК и  беше мое  предложение.  Аз  към 

момента  имам  резерви  към  това  лице  и  не  го  правя  като 

предложение. 

Считам,  че  така  както  предложи  госпожа  Солакова  да 

одобрим списъка така, както е попълнен към момента и след това 
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всеки колега, без значение ръководите или не, да си направи своите 

попълнения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като две имена 

не  са  записани,  но  са  посочени  поименно  за  допълване  на  този 

списък. Предлагам така както е изготвен към настоящи момент ще 

го изпринтирам и ще го дам, че е одобрен с протоколното решение. 

Предлагам  да  одобрим  списъка,  който  съдържа  както 

разпределението  по  стаите  в  изборния  ден  и  съставя  групата  по 

приемането на изборните книжа и материали, така и групата, която 

подпомага говорителите.  Групата,  която подпомага приемането на 

данните  и  резултатите  от  гласуването  извън  страната  и  групата, 

която подпомага жалбите да бъдат одобрени с протоколно решение 

на ЦИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения.

Режим на гласуване. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

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

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

Цанева), против – няма.  

Приема се предложението.

Заповядайте госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  одобрим  размера  на 

възнаграждението,  за  да  могат  да  се  изготвят  гражданските 

договори,  съобразно  разпределението  по  функции  и  след  това  да 

бъдат подписани. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

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

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

Цанева), против – няма.

Приема се предложението.

Госпожо Солакова продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЧМИ-04-03-16 от 2.11.2016 г. Това е писмо от Главна дирекция 

ГРАО  от  господин  Гетов.  Брой  избиратели  гласоподаватели  в 

избирателните списъци и в списъка на заличените лица. А това по 

повод на изпратеното писмо по предложение на колегата Нейкова. 

Бързо се отговори. Съдържа всички файлове.  Публикувани са във 

вътрешната мрежа. Може да бъдем спокойни. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Чаушев  иска 

вероятно  точка  да  включи  в  дневния  ред.  Заповядайте  господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, моля да ме включите 

относно  две  писма,  които  сме  получили  с  моя  вътрешна  мрежа 

ПВР-23-76 и ПВР 23-96. Става въпрос за онова, което е съгласувано 

между Централната избирателна комисия, изпълнителя  по договора 

за  обществена  поръчка  и  информационно  обслужване  относно 

ключа  за  декриптиране   на  флашките,  които  секционните 

избирателни комисии  ще представят  в  изчислителните  пунктове. 

Получили  сме  код  към  23-96  от  2.11.2016  г.  за  провеждането  на 

съответните  тестове,  да  видим  дали  цялостната  система  работи. 

Един код който се предоставя от изпълнителя на ЦИК. А ЦИК би 

следвало  да  предостави  на  информационно  обслужване  да  си 
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довърши въпросните тестове, дали работи цялата система. Получили 

сме и съответната външна памет. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги  това 

да бъде нова точка 4в. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 2 ( Ерхан Чаушев и Росица  

Матева). 

Предложението се приема. 

Понеже господин Чаушев вие направихте половината доклад, 

докато  включвахме  точката,  довършете  си  го  господин  Чаушев. 

Въпреки, че е отчетено против, аз съм за. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Идеята ми е следната.  Предлагам да ме 

упълномощите  да  подпиша  приемо-предавателен  протокол  между 

Сиела норма, която е пристигнала в запечатан плик. Показвам го. 

Със съответния входящ номер. Да подпишем приемо-предавателен 

протокол  за  предоставяне  на  въпросния  код,  въпросната  външна 

памет от Сиела норма на ЦИК респективно и с протокол от ЦИК на 

информационно обслужване.  Представителите чакат от вън.  Да го 

подпишем. Да им дадем тези кодове с тази външна памет и да си 

продължат тестването на машините и да ни уведомят съответно още 

утре  за  резултата  от  окончателното  тестване  на  преноса  за 

декриптиране на въпросната външна памет. Междувременно тук е 

групата за одитите, включително и с представители на Сиела норма. 

Продължават уточненията,  а  одитното заключение,  както ви казах 

ще  бъде  предоставено  утре  в  12.00  часа.  Моля  да  гласувате  така 

направените ми предложения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  да 

подпишем плика отзад. 
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение, да упълномощим господин Чаушев да подпише този 

приемо-предавателен протокол. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Цанева), против – няма.  

Прието е предложението. 

Продължаваме  с  доклада  по  т.  2б  –  Регистрация  на 

наблюдатели. 

Заповядайте господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  във  вътрешна  мрежа  в  моя 

папка става дума за заявление за включване на още наблюдатели от 

Института за развитие  на публичната среда, който е регистриран с 

наше  Решение  3787-ПВР/НР  от  17.10.2016  г.  с  наблюдатели  в 

изборите.  Приложени са още шест декларации.  Налице са  всички 

предвидени  от  нашите  решения  от  закона  документи.  Като  от 

предложените  шест  наблюдатели  за  регистрация  двама  са 

предложени за  страната,  четирима извън страната,  от които също 

има оригинални декларации. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  колеги. 

Виждате проекта на решение. Имате ли коментари? Няма. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Катя Иванова, Мария  

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

Цанева), против – няма. 

Приема се предложението. 

Това е решение № 3944-ПВР/НР.
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Имате ли друг проект за регистрация на наблюдатели? Няма. 

Госпожа Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  проект  на  решение 

относно  регистрация  на  наблюдатели  от  Сдружение  „Гражданска 

инициатива  за  свободни  и  демократични  избори“  (  ГИСДИ). 

Заявлението  е  с  вх.  №  5  (5-4)  от  02.11.2016  г.  Сдружението  е 

регистрирано.  Приложени  са  заявления  и  всички  изискуеми 

документи,  както и декларации списък на 20 лица упълномощени 

представители.  След  направената  проверка  от  Информационно 

обслужване се установи, че две лица не отговарят на изискванията. 

Затова ви предлагам да регистрираме 18 лица от предложените ни 20 

да  бъдат  вписани  в  публичния  регистър  и  да  им  бъдат  издадени 

удостоверения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари? Няма. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Катя Иванова, Мария  

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

няма. 

Приема се предложението.  

Колеги, това е Решение № 3945-ПВР/НР.

Заповядайте госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  международни 

наблюдатели наши колеги от ЦИК Република Косово и Република 

Латвия в моята папка има писмо към главния секретар на Народното 

събрание,  с  което да  им осигурим транспорт,  както и да  ни бъде 

оказана помощ от протокола на Народното събрание. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  
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Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Катя Иванова, Мария  

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

няма. 

Приема се предложението. 

Новата т.  4б в дневния ред.  Това е  нова точка както ЦИК 

реши, когато става дума за обществен съвет, да се включва като нова 

точка. Заповядайте за кратък доклад господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  с  писмо  с  вх.  №  00233  от 

2.10.2016 г.  Председателят  на  обществения съвет  госпожа Румяна 

Дечева  ни  е  изпратила  писмо,  което  представя  предложение  на 

Обществения  съвет  и  въпроси  към  Централната  избирателна 

комисия от проведено заседание на 1.11.2016 г. 

Това  писмо  изисква  внимателно  запознаване.  Даже  аз  се 

колебаех,  дали  да  не  предложа,  но   ще  предложа  предвид 

натоварения  ни  график,  да  се  събере  работна  група,  която  да  ги 

обсъди,  преди да обсъдим в комисия в момента.  Докладвам го за 

сведение, защото струва ми се, че запознаването с него не можа да 

бъде за пет минути. 

Темите свързани с тези предложени и въпроси са шест. От 

една  страна  има  предложение  относно  наше  Решение  №  3796  и 

методическите  указания.  Относно  СИК  извън  страната,  относно 

регистрираните  представители  на  партии  застъпници,  относно 

информационната  кампания,  относно  съдебния  контрол  на 

решенията на ЦИК, относно регистрация наблюдатели. 

Съобщавам  само  темите.  Вътре  има  конкретни  въпроси  и 

предложения.  Докладвам  го  за  сведение.  Извън  това  правя 

предложението  с  оглед  на  по-голяма  оперативност  при 

разглеждането  му,  да  съберем работна  група  утре.  По-добре  утре 

преди заседание, в зависимост от това кога ще бъде заседанието. Да 

го разгледаме и обсъдим и да изградим общо становище, което да 

внесем в комисия. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Искам  да  помоля 

комисията писмено да попитат Обществения съвет към ЦИК, защо 

не присъства на заседанията, след като е бил поканен много пъти. 

Както те писмено изискват от нас или устно информация, ние устно 

попитахме,  но  не  получихме  отговор.  И  сега  бих  желала  дори 

писмено  да  получа  отговор,  защо  те  отказват  да  присъстват  на 

нашите заседания и да си поставят въпроси. 

Що се касае до дневния ни ред утре, аз далеч не считам, че в 

момента ЦИК би трябвало да събира някаква информация, която да 

предоставя  на  Обществени  съвет.  Информация,  която  този 

Обществен съвет може да получи от нашите протоколи, от нашите 

заседания. Да дойде в зала и да слуша. А за утре конкретно,  утре 

продължава одита, който се извършва върху машините за гласуване. 

Утре  в  11,00  часа  има  обсъждане  между  печатницата  на  БНБ  и 

Министерство  на  външните  работи  по  повод  организацията  на 

предаването  на  бюлетините  за  извън  страната  за  евентуален  нов 

избор втори тур.  Утре колеги в 14.00 часа е регулярния брифинг на 

Централната избирателна комисия, на който много информация ще 

трябва да предоставим на обществеността. И в същото време утре е 

3 ноември, а изборите са на 6 ноември. Това е моя коментар. 

Господин Райков иска думата. 

МАРТИН РАЙКОВ: Аз с огромно притеснение, четох това 

писмо  с  предложение  и  въпроси.  Заседанието  е  проведено  на  1 

ноември и моли да се преразгледа наше приложение, което вече е 

отдавна  напечатано.  Хората  са  обучавани.  Малко  ме  притеснява 

защо  така  го  прави  този  Обществен  съвет  и  си  изразявам  своето 

безпокойство. Не може на 1 ноември да заседава, при положение, че 

ЦИК заседава почти денонощно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Желаех да кажа този коментар. Ако се събира работна група, 

надявам се,  че  ще се  събере  така,  че  да  не  смути заседанията  на 

Централната  избирателна  комисия,  които  в  този  момент  са 
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изключително важни. Колеги, ако прецените, че въпросите трябва да 

се върнат в зала ще ги върна. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Напълно приемам това становище. Аз 

предложих  работна  група  именно,  защото  ми  изглежда 

нецелесъобразно при  този натоварен дневен ред, това да се обсъжда 

направо в комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следваща точка от дневния ред, до която бяхме стигнали. Това са 

доклади по писма. Прекъснахме господин Цачев до последното му 

писмо.  Останалите  колеги  ще  имате  възможност  да  докладвате 

своите писма. 

Господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх.№ ПВР-23-95 от 

2.11.2016  г.  получено  в  Централната  избирателна  комисия  за 

съобщение от частен съдебен изпълнител с окръжен съд Плевен с 

наложен  запор  срещу  вземания  на  лице.  Докладвам  го  за 

администриране в съответствие с ГПК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  препращаме по 

компетентност на областна администрация с копие до лицето. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Приема се предложението. 

Господин Ивков искаше да докладва писма. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  069630  от  31.10.2016  г.  от  кмета  на 

община  Велинград  ви  докладвам  за  сведение.  Информирани, 

прилагани документи, а именно копия на три заповеди, протоколи, 

експертиза  на  документи  за  предаване  в  държавен  архив  и 

съгласувателно писмо със съответните номера, които ние приемаме 
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за сведение предполагам. И ви докладвам ПВР-22-532 от 31.10.2016 

г. Лице на което сме отговорили, без да казва къде живее, къде му е 

постоянния адрес ни е казал, че иска да гласува в Смолян. Ще бъде в 

Смолян в деня на изборите. Насочили сме го към рубрика въпроси и 

отговори.  И сега  ни казва,  че  нищо не е  намерил.  Сега  ни казва, 

благодаря ви за отговора, но нищо не мога да намеря, информацията, 

която ми е необходима. Ще съм благодарен, ако  ми кажете да не се 

занимавам, ако съм изпуснал срока. 

Аз предлагам този път за сведение да остане. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други становища? Няма. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик,  това  е 

господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  с 

днешна дата в папка с моите инициали има едно писмо качено. Ще 

ви помоля да го погледнем. Запитването е постъпило с вх. № ПВР-

22-570  от  2.11.2016  г.  по  електронната  поща  на  Централната 

избирателна комисия от Нина Керанова. Същата заявява, че е подала 

заявление за гласуване по настоящ адрес на 6.11.2016 г. заедно със 

съпруга си. Но на следващата седмица, т.е. при евентуален балотаж 

ще бъдат в града, който е постоянни им адрес и задава въпрос, по 

какъв ред може да упражни правото си на глас при произвеждане на 

балотаж по постоянния си адрес. 

В тази връзка съм изготвил един отговор, който да изпратим 

по  имейла  и  който  ви  предлагам  на  вашето  внимание.  Като,  ако 

одобрим  този  отговор  ви   предлагам  да  го  качим  и  в  рубриката 

въпроси и отговори, тъй като е съществен въпрос и действително не 

може да се намери съвсем лесно отговора му директно прочитайки 

закона. 

Моето предложение е  да  заявим,  че  в  случай,  че  желае  да 

гласува лицето на балотажа по постоянния си адрес следва да подаде 

в общинската администрация по постоянния си адрес заявление за 
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заличаване от списъка на заличените лица, като заявлението следва 

да го подаде след 6 ноември, но най-късно на 11 ноември 2016 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  вземам повод от предложения 

ни  отговор  и  предлагам  след  като  това  са  президентски  избори, 

национални  и  след  като  ще  мислим  за  всеки  един  избирател 

поотделно, в смисъл различен от това, което е разписано в закона, да 

вземем едно решение всички български граждани, които в деня на 

изборите са командировани и няма да бъдат на постоянния или на 

настоящия   си  адрес  да  имат  право  да  гласуват  в  удобна  за  тях 

секция. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Матева. 

Заповядайте господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  тъй  като  очевидно  имаме 

дебати, а казуса е специфичен и е необходимо добре да се обмисли, 

аз предлагам да отложим засега даването на отговор по този въпрос 

за  утрешното  ни  заседание.  И  утре  да  вземем  окончателно 

становище. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Подкрепям  предложението  на 

колегата Пенев да се отложи за утре. У мен се затвърждава тезата, че 

по отношение на изборите на 6 ноември Централната избирателна 

комисия  има  решение,  но  по  отношение  на  новия  избор  няма 

решение. И изобщо не означава да предложим едно виждане, което 

няма  нищо общо  с  идеята  да  се  даде  възможност  на  българския 

гражданин да гласува или по постоянен или по настоящ адрес. Той 

така  или  иначе  е  обвързан  и  автоматично  се  включва  в 

избирателните списъци по постоянен адрес. И няма да има право на 

6 ноември да гласува по постоянен адрес, защото за там мандалото е 

хлопнало. И за там Централната избирателна комисия приемам, че 

вече  има  решение  и  няма  нужда  да  се  дебатира  и  отново  да  се 
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преразглежда. Но за новите избори за президент и вицепрезидент с 

оглед  вида  на  изборите  и  като  се  има  предвид  задължителното 

гласуване. И на второ място, наличието на два адреса по закона за 

гражданска  регистрация  постоянен  и  настоящ  и  правото  на 

избирателя да бъде автоматично включен в избирателния списък по 

постоянен адрес при изготвянето и отпечатването на избирателните 

списъци  за  новите  избори  няма  пречка  Централната  избирателна 

комисия да вземе решение специално за новите избори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам  това  като 

подкрепа на направеното процедурно предложение. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да  продължа  изказването  на 

колегата Солакова и да помислим с оглед обсъждания въпрос, дали е 

възможно между двата тура да бъде подадено заявление за гласуване 

по настоящ адрес. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  бяха 

въпроси, на които утре трябва да отговорим. 

Колеги, няма да подлагам на гласуване отлагането. Отлагаме 

го. 

Продължете господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, следващия ми доклад е много 

кратък. Ще ви помоля да ме подкрепите. Постъпило е едно писмо от 

Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция национална 

полиция, с което писмо се иска от Централната избирателна комисия 

съдействие във връзка с извършване на графологическа експертиза. 

Като  с  писмото  се  иска  в  много  кратък  срок  да  се  окаже  това 

съдействие.  Аз  проведох  разговор  с  разследващия  полицай. 

Уведомих го,  че имаме протоколно решение,  с  което не можем в 

този  активен  период да  окажем това  съдействие,  но веднага  след 

приключване на изборите, след 20 ноември бихме могли. Молбата 

на разследващия полицай е да имаме писмен отговор в този смисъл. 

Изготвил  съм  го.  Качил  съм  го  във  вчерашно  заседание.  То  е  в 

смисъл,  че  ще окажем съдействие  след 20 ноември и  ви моля  да 

одобрим изпращането на такова писмо. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  режим  на 

гласуване. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева), против – няма.  

Приема се предложението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Вх.  №  ПВР-22-556  от  1.11.2016  г. 

относно гласуване в Германия на президентските  избори. Господин 

Красимир Танев помоли за спешен отговор, дали  в някой от трите 

големи града на провинция Северен Рейн-Вестфалия - Дюселдорф, 

Кьолн и Дортмунд ще има секции за гласуване. И молим да посочим 

точните им адреси, тъй като сайта на ЦИК към настоящия момент не 

са  обявени  такива.  Прочетох,  че  щяло  да  има  изнесени  секции  в 

населените  места.  Изброил  ги  е.  Вярна  ли  е  тази  информация? 

Отговорил са му, че с Решение № 3785 от 15.10.2016 г. допълнено с 

Решение 3871-ПВР/НР от 21.10.2016 г.  ЦИК е обявила местата,  в 

които  ще  се  образуват  избирателни  секции  за  гласуване  извън 

страната, включително и в Германия. Със съдържанието може да се 

запознае  в  интернет  страницата  на  ЦИК  и  относно  образуваните 

секции.

Следващото  ПВР-22-555  от  1.11.2016  г.  Живеят  близо  до 

Кобленц. Регистрирани на сайта там. Към коя избирателна секция да 

се  насочим  да  гласуваме.  Отговорът  е  идентичен.  Моля  да  ги 

подложите едновременно на гласуване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да гласуваме. 

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

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

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

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева), против – няма.  

Приема се предложението. 

Господин  Сюлейман  е  следващия  докладчик. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам вх.  № 

ПВР-22-542 от 31.10.2016 г. Това е писмо по електронната поща от 

госпожа  Вера  Георгиева.  Тя  ни  пише,  че  на  първия  тур  на 

президентските избори ще гласува в избирателната секция в София, 

но след това ще пътува извън страната и на втория тур ще е в Баку – 

Азербайджан.  И  пита  дали  ще  може  да  гласува  на  втория  тур  в 

изборите  за  президент,  дали  може да  гласува в  секцията,  която  е 

разкрита  в  посолството  на  Република  България  в  Азербайджан  и 

какви действия трябва да предприеме в тази връзка. 

Подготвил съм проект на отговор в заседанието от вчера в 

моя папка. Отговарям й, че няма пречка при евентуален нов, втори 

избор  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  да  упражни 

своето право на глас в откритата избирателна секция извън страната, 

а именно посолството на Република България в Азербайджан. Не е 

необходимо да предприема каквито и да е предварителни действия 

за упражняване правото си на глас. И може да гласува в секцията 

при спазване на следните условия: Да представи валиден документ 

за  самоличност  и  да  подаде  декларация  по  образец.  И   повече 

информация  може  да  получи  във  връзка  с  изборите  на  нашата 

рубрика,  въпроси  и  отговори.  В  този  смисъл  предлагам  да 

отговорим. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  имате  ли  въпроси 

или коментари по отношение на отговора? Няма. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

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

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев), против – няма.  

Приема се предложението. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващ докладчик 

е господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Имам  да  докладвам  за  сведение  две 

писма. Едното е от господин Михайлов, който преди два дни беше 

писал, ако си спомняте, докладвах пред Комисия също за сведение с 

възражение срещу съдържанието на чл.  49,  ал.  2 на Кодекса.  Тъй 

като  няма  ал.  2  на  чл.  49,  очевидно  ставаше  дума  за  някакво 

объркване. Затова го докладвах за сведение. Говорих с човека и му 

обясних, че не може да се разбере какво има предвид. В момента той 

е изпратил второ писмо, в което цитира въпросния член 49, очевидно 

по текст, който както поверих е от предишния Изборен кодекс. Така 

че пак го докладвам за сведение. 

Второто  писмо за  сведение,  което  докладвам е  от  госпожа 

Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда. Тя 

е  изразила  становището  си  по  предложението  за  дневен  ред  на 

Обществения  и  съвет.  И  е  изпратила  копие  до  ЦИК  със  своето 

становище.  Докладвах  вече  за  писмото  на  Обществения  съвет. 

Мисля, че няма смисъл да се простираме по съдържанието на това 

писмо. Може да го водите. То е качено във вътрешна мрежа ПВР-00-

217 от 1.11.2016 г.  Дълго е писмото. Ако комисията държи ще го 

резюмирам. В момента бих искал за сведение да го предложа да го 

докладвам. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик госпожа Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. № ПВР-

20-593 от 31.10.2016 г. Изпратено е от отговорен редактор на Би Ти 

Ви новините, който ни информира, че в деня на изборите ще имат 

командирован  екип  във  Великобритания  и  молят  за  нашето 

съдействие.  Помолих  експерта  Връзки  с  обществеността  да  се 

свърже  с  тях.  Оказа  се,  че  нямат  нужда  от  съдействие  от 

Централната  избирателна  комисия.  А  като  втори  получател  на 

писмото е МВнР. И от тях са насочени да поискат съдействие от нас. 

Така че е за сведение. 

Докладвам ви писмо вх. № ПВР-23-86 от 31.10.2016 г. Това е 

писмо с което от Канадско-български културен център „Зорница“ ни 

се  изпраща  имейл  адрес  с  молба  да  бъде  включен  този  адрес  в 

листата. Вече изпълнено. Само за сведение. 

Докладвам ви писмо вх. № ЦИК-11-22 от 1.11.2016 г. Това е 

писмо от госпожа Василка, така е написано. То е лично до госпожа 

Алексиева, с което й се благодари, че е получено писмо от нея до 

нейния  внук  Цветин  Янеков  Горчев.  И  тук  се  пише,  че  момчето 

живее в Америка с майка си. Изразяват съжалението на бабата, че 

дъщеря  й  и  внука  й  живеят  в  Америка,  а  не  в  България.  Но  се 

благодари  за  писмото,  което  е  изпратено.  Жената  благодари  за 

писмото.  Изразява  съжаление,  че  те  не  живеят  в  нашата  красива 

страна. Писмото е доста дълго и не мога да ви го прочета. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо  Матева  във 

връзка  с  това,  аз  искам  да   поздравя  Централната  избирателна 

комисия  за  тази  инициатива  за  първи  път.  Получаваме  такива 

отзиви. Аз също получавам отзиви, че сме взели едно много  добро 

решение. Продължете госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. № ПВР-

20-620  от  2.11.2016  г.  То  е  адресирано  до  госпожа  Солакова  в 

случая. В него са изказва благодарност за информацията от Сидней 

Австралия,  с  което  ни  се  дава  информация,  че  нашия 

информационен лист за гласуване в чужбина е качен в страницата и 
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е  станал  достояние  на  всички  българи  в  Австралия.  Отново  е  за 

сведение. 

Докладвам ви писмо вх. № ПВР-05-94 от 2.11.2016 г. То е от 

главния  секретар  на  областна  администрация,  област  София  и 

ръководител  на  техническия  екип  за  изборите.  С  това  писмо  ни 

изпращат  разпределението  на  23-та,  24-та  и  25-та  РИК  по  зали. 

Предлагам го за сведение. То ще бъде приложено към папката, която 

се образува тук в залата на колегата Грозева и колегата Бойкинова, 

които докладваха. 

Продължавам с доклад на колегата Андреев.  Докладвам ви 

писмо ПВР-23-91 от 1.11.2016 г. озаглавено е секретар. Изпратено е 

по електронна поща и пише: 

Здравейте, 

Може  ли  да  ми  изпратите  текст,  където  са  изписани 

задълженията и правомощията на секретаря на избирателна секция? 

Предварително благодаря. 

Няма как да стане ясно откъде е защото пише само секретар 

Тоня Димитрова. Аз го предлагам за сведение. 

Следващото писмо е ПВР-05-91 от 2.11.2016 г. То е областен 

управител на област Габрово. Изпраща ни се във връзка с т.6 и т.9, 

част втора, раздел втори, буква „а“ на методически указания на ЦИК 

по прилагане на Изборния кодекс за районни избирателни комисии. 

Приети  с  решение.  За  сведение.  Това  е  заповедта  на  областния 

управител,  с  която  са  определени  изчислителния  пункт, 

помещението,  което  ще  бъде  изчислителен  пункт  и  районна 

избирателна комисия Габрово. Осигуряването на мястото на работа, 

включително с консумативи, компютри, скенери, персонал и всички 

предвидени  мерки,  които  следва  да  извърши  всеки  областен 

управител,  когато  осигурява  работата  на  районна  избирателна 

комисия. За сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Но  имах 

проблем с това писмо. Когато видях осигуряването на помещението 
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и  изчислителния  пункт,  не  видях  места  за  наблюдатели  и  други, 

които могат да наблюдават. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, това е заповедта 

само.  Тук  няма  приложена  схема,  за  да  бъде  ясно  каква  е 

организацията на работата. Предполагам, че има предвидено място. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Матева. 

Имате ли други доклади? 

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като 

продължаваме  да  получаваме  отговори  на  нашето  писмо  от 

30.10.2016 г. във връзка с искането за предоставяне на информация 

от  областните  управители  относно  съхранението  на  бюлетините, 

реда  и  условията  създадени  на  територията  на  съответния  район. 

Обобщената справка трябва да се намира във вътрешна мрежа. Тя е 

актуализирана  въз  основа  на  днес  получените  писма  отговори. 

Позволете ми да не ви ги докладвам по входящи номера. 

Обобщената справка е вътре в папка заседания с днешна дата. 

Докладвам  ви  вх.№  ПВР-25-97  от  02.11.2016  г.  Това  е 

приемо-предавателен  протокол  озаглавен  искане  за  отпускане  на 

стокови  материални  ценности  по  опис.  Подписаното  от  Стоян 

Русинов  за  Централната  избирателна  комисия  и  за  ДАНС  от 

Ангелина Краликова. А то е в отговор на писмо с вх.№ ПВР-04-01-

183 от 25.10.2016 г. Копие приложено към преписката с приложен 

списък  на  материали,  офис  консумативи,  които  групата  изисква 

Централната  избирателна  комисия  да  предостави,  за  да  може  да 

създаде условия за приемане на данните и резултати от гласуването 

в секциите извън страната. 

Аз ви предлагам за одобрение да го гласуваме, защото става 

дума  за  стокови  ценности  и  за  бюджетни  средства  с  оглед  на 

подписа на колегата Русинов. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Таня Цанева), против – няма. 

Приема се предложението. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с входящи номера 

няма  да  ви  докладвам  писмата,  които  получаваме  от  главния 

секретар или ръководителите на звена в Народното събрание, които 

ни предоставят списъци на служители за осигуряване, включително 

на  денонощно  дежурство.  Предлагам  да  възложим  на 

администрацията  да  ги  предоставя  на  госпожа  Манолова  и  да 

възложим  на  администрацията  за  изготвяне  на  една  обобщена 

справка.  Копие  да  стои  задължително  от  всяко  едно  писмо  или 

приложен списък с имената на служителите при госпожа Манолова. 

А и този списък ще ни е необходим, когато следва да се отчете, да се 

приеме  работата  и  съответно  да  се  изплати  възнаграждението  по 

сключен  граждански  договор,  съобразно  споразумението  с 

Народното събрание. Докладвам ви ги на този етап за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх.№ ПВР-15-236 от 1.11.2016 г. То е 

от  председателя  на  районна  избирателна  комисия  в  23-ти  район. 

Приложено ни препращат по компетентност погрешно постъпили в 

РИК  23  писма  адресирани  до  Централната  избирателна  комисия. 

Отделно  ви  го  докладвам  с  посочен  номер  входящ  на  това 

придружително  писмо  и  с  оглед  на  това,  че  е  сключен  договор 

между Централната избирателна комисия и печатницата на БНБ за 

отпечатване  на  хартиените  бюлетини  за  гласуване  в  частичния 

избор.  Писмото  на  временно  изпълняващия  длъжността  кмет  на 

район  „Младост“  с  приложен  констативен  протокол  приемо-

предавателен  )  №  1  от  1.11.2016  г.,  касае  точно  приемането  на 

хартиените  бюлетини  за  частичния  избор.  Докладвам  ви  го  за 
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сведение да се приложи и да  стане част от преписката по договора 

за отпечатване на хартиените бюлетини. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следващ докладчик госпожа Ганчева. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пропуснах само от 

Информационно обслужване  например на  два  пъти сме  получили 

списъци  на  техни  служители,  които  ще  обезпечат  работата  в 

изчислителния  пункт  към  Централната  избирателна  комисия  и 

списък  на  лица също от  Информационно обслужване с  искане за 

достъп до помещение на Централната избирателна комисия. Става 

дума за ръководството. 

Предлагам ви да бъдат предоставени на администрацията за 

изготвяне  на  списъци,  които  да  бъдат  предоставени  на  звеното 

охрана  от  НСО  към  Народното  събрание,  за  да  може  да  бъде 

осигурен този достъп откъм източното крило, съобразно уточнените 

и одобрени пунктове на НСО по оперативния план. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Христов,  Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Приема се предложението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа  Ганчева  е 

следващ докладчик.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо председател,  в 

тази  точка  си  позволявам  да  предложа  провеждането  на  работна 

среща. С мен се свързаха отговорния служител госпожа Краликова 

от съответната институция във връзка с  комуникационния пункт, 

сега пред малко с господин Станев от Информационно обслужване. 
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Това  е  една  традиционна  среща,  която  се  провежда  между 

участниците по приемането на документите във връзка с гласуването 

извън  страната.  Предлагам  да  организираме  такава,  естествено 

съгласувана с вас утре след обяд.  Като поканим Министерство на 

външните  работи  по  тяхна  преценка.  Какъв  да  е  формата  тук  на 

място в залата или в оперативен порядък, вие преценете. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  ще  свикам 

заседанието утре в 14.30 часа с оглед ангажиментите.  Преди това 

среща в 11.00 часа, в 13.00 ангажимент. След това и брифинг. Затова 

може да направим подобна среща в оперативен порядък в 17.00 часа. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще възложа на администрацията да 

се свържат по съответните начини, за да организираме среща. 

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ПВР-11-19  от 

2.11.2016 г.,  което  току  що  ми  беше  разпределено  на  доклад  с 

резолюция  на  председателя  госпожа  Нейкова.  Това  е  първата 

резолюция, след това е преразпределено на госпожа Ганчева и на 

госпожа Нейкова като втори докладчик с копие за вътрешна мрежа. 

То е получено по електронната поща. 

Уважаеми членове  на  ЦК,  на  3.11.2016  г.  в  удобно за  вас 

време бихме желали да проведем среща с вас. Поводът е състояла се 

днес среща между обединените патриоти от НФСБ, Атака, ВМРО и 

Народен  съюз  и  министъра  на  външните  работи  Даниел  Митов, 

свързана с изборния процес  в Турция. Очакваме от вас бърз отговор. 

Приложени са телефони за контакти. 

Лице  -  Валери  Симеонов  –  съпредседател  на  Патриотичен 

фронт, НФСБ и ВМРО

Писмото  отгоре  е  посочено,  че  е  от  обединени  патриоти 

пресцентър. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тъй  като  мислих,  че 

става дума за регистрация и разпределих на госпожа Нейкова.  Но 

когато видях, че става дума за проведена среща свързана с гласуване 

в чужбина затова преразпределих. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз виждам, че госпожа Нейкова е 

втори докладчик.  № ПВР-11-19 от  2.11.2016 г.  Има резолюция за 

вътрешна мрежа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли някакви 

предложения  по  тази  преписка?  Няма.  В  такъв  случай  остава  за 

сведение.  

Продължете със следващ доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх.  № ПВР-04-

01-256 от 2.11.2016 г. 

Моля,  да  се  запознаете  в  папка  с  моите  инициали  във 

вътрешна мрежа, то е пристигнало и в оригинал. Като се сочи, че 

поради инциденти, които са описани в писмото (Това е информация 

от Външно министерство.)  от дипломатическото представителство 

на  Република  България  в  Рамалла  се  предлага  изборния  ден  да 

започне в 8.00 часа и съответно да приключи в 20.00 часа. Като се 

обясняват конкретните причини и молят за указания. Предлагам да 

се  запознаем.  Аз  лично  с  оглед  на  изложената  информация  не 

възразявам, но да го обсъдим. 

Колеги,  доколкото  виждам  имаме  разбирането,  че  може  с 

протоколно  решение  да  разрешим  така  поставения  въпрос  за 

указание да утвърдим тези часове за начало и край на изборния ден в 

посоченото място Рамалла. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

Приема се предложението.  

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 
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Следващият докладчик е госпожа Грозева. Остават госпожа 

Грозева, госпожа Нейкова, господин Арнаудов, господин Цачев. 

Госпожа Грозева заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви писмо получено 

по електронна поща с вх. № ПВР-04-01-232 от 2.11.2016 г., с което 

ни  е  препратено  от  посолството  на  Берлин.  Посланика  господин 

Найденов ни уведомява, че в секция в Магдебург по предложение на 

партия назначено лице, което няма валидни български документи, 

лична карта, а задграничния му паспорт бил откраднат. Тъй като се 

свързахме  с  предложилата  го  партия  и  те  нямат  резервен  член, 

предлагам да бъде попълнен от българската общност предоставени 

ни резерви от Министерство на външните работи. 

С  вх.  №  ПВР-10-49  от  2.11.2016  г.  БСП  лява  Българи  ни 

уведомява,  че  оттегля  допълнителното  си  предложение за  Италия 

град Пиза. 

Докладвам ви вх. № ЧМИ-07-26 от 31.10.2016 г. от Столична 

община,  с  което  ни  изпращат  копие  от  договора  сключен  между 

Столична  община  и  Информационно  обслужване  относно 

компютърната  обработка  в  изчислителния  пункт  на  общинската 

избирателна комисия София град за сведение. 

С вх. № ЧМИ-06-78 от 2.11.2016 г. сме получили писмо от 

кмета на община Своге, който ни изпраща във връзка с проведените 

от 2.10.2016 г. избори, копие от документи за извършени действия, 

протоколи за прибиране на списъци и назначени комисии. 

С вх.  № ПВР-15-223 от  1.11.2016 г.  по електронната  поща 

РИК  Перник  ни  е  изпратил  броя  на  присъствалите  на  обучение 

членове на секционните избирателни комисии. 

С вх. № ПВР-04-01-84 от 2.11.2016 г. ни е препратена грама 

от  Солун  екстрена  за  допусната  техническа  грешка.  Ще  бъде 

коригирана. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря  ви  госпожо 

Грозева. Ще бъде коригирана. 
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Следващият  докладчик  по  тази  точка  колеги  е  колегата 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  постъпили 

запитвания относно изплащане на възнагражденията на членове на 

секционни избирателни комисии, които са регистрирани в бюрата по 

труда  и  имат  право  на  социално  подпомагане  ви  предлагам  да 

публикуваме на нашата страница съобщение, с което да уведомим 

членовете  на  секционни  избирателни  комисии  за  промяната  в 

Изборния кодекс, а именно, че тези от тях, които са регистрирани 

като  безработни  лица  или  имат  право  на  социално  подпомагане, 

изплащането  на  възнаграждение  за  работата  им  в  избирателните 

комисии и за изборите за президент и вицепрезидент и национални 

референдум на 6 ноември, не ги лишава от получаването на парични 

обезщетения  и  помощи,  както  и  не  е  необходимо  да  подават 

декларации за изменение на декларирани вече от тях обстоятелства. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз съм за. Ето един добър 

случай отново да кажем да.  Да похвалим може би ЦИК, може би 

Правната  комисия  на  Народното  събрание.  Това  е  едно  добро 

законодателното  решение  въз  основа  на  предложение  на 

Централната  избирателна  комисия.  Подкрепям  предложението  на 

колегата Нейкова. Благодаря за това съобщение. Много телефонни 

обаждани  имаше  и  те  го  очакват  в  общинските  администрации, 

включително и това, което тя направи като допълнение. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам писмо с текста на 

съобщението да изпратим до кметовете на общини по електронна 

поща, за да се има предвид при изплащане на възнагражденията на 

членовете на секционните комисии. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Нейкова. Имате ли коментари, въпроси? 

Няма. 

Моля, гласувайте! 

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  
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Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

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

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева),  

против – няма.  

Приема се предложението. 

Уважаеми  колеги,  продължавам  със  следващ  докладчик. 

Колегата Нейкова приключи. Колегата Бойчо Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, искам да ви запозная 

с едно писмо вх. № ПВР-22-55-8 от 1.11.2016 г.То е  озаглавено „Не 

подкрепям никого. Какво означава това?“ 

Здравейте, 

Във  връзка  със  съществуването  на  словосъчетанието  не 

подкрепям никого в бюлетината за президент, се интересувам къде 

мога да намеря указание какво означава не подкрепям никого. 

Поздрави: Емил Колев

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  това  ми 

дава повод из между всичките тези писма, които имам и днес мисля, 

че вече ще ги разчистя. От господин Емил Колев вчера получихме 

писмо, в което той казва. 

Обръщам  се  към  Централната  избирателна  комисия,  за  да 

кажа, че в бюлетината за президент и вицепрезидент има допусната 

грешка. Моля да ми кажете какъв е реда за поправка на тази грешка? 

Има  даден  телефон  и  се  свързах  с  него  по  телефона  след 

няколкократно  обаждане  и  той  ми каза,  че  грешката  е  на  ред  не 

подкрепям никого, тъй като това е една безсмислица. Помолих го да 

ни  направи  едно  писмено  изложение,  за  да  се  има  предвид  при 

изготвянето  на  анализа  от  Централната  избирателна  комисия  и 

предложение  за  промени  усъвършенстване  на  изборното 

законодателство. 

Приемам предложението на колегата Бойчо Арнаудов да бъде 

за  сведение  към  настоящия  момент.  Но  ще  имам  грижата  това 

мнение да се има предвид при изготвянето на анализа. 
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Друг доклад имате ли колега Арнаудов? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Имам още един доклад. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: 

Аз имам едно писмо, в което ме питат.

Здравейте!

При  сканиране  на  документите  има  ли  значение,  дали  ще 

бъдат цветни или черно-бели? 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колега  Арнаудов 

продължете. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Става  въпрос  за  ПВР-22-547  от 

31.10.2016 г. 

Здравейте,

Член  съм  на  СИК  и  с  колегите  ми  се  интересуваме  от 

следните въпроси касаещи придружителите. 

Първо, ограничението на броя лица, на които едно лице може 

да е придружител, касае само една секция или всичките секции в 

страната? 

Второ, ако е общо за всички секции в страната, то как може 

да се установи, че вече не е било придружител на две лица в някоя 

друга секция? 

Благодаря предварително. 

Аз и на двете бях писал отговори, но прецених, че може би не 

трябва  да  им  изпращаме.  И  второто  го  предлагам  за  сведение, 

защото не знам какво да му отговоря. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Арнаудов предлага с 

оглед на това, че тези които са запитали и са поставили въпроса за 

членове на секционни избирателни комисии, предполага се, че към 

днешна дата те са се снабдили вече с методически указания и ще 

могат  да  прочетат  методическите  указания,  да  се  запознаят  със 

съдържанието им и да получат отговор на поставените въпроси.

Има ли друго предложение извън това да остане за сведение? 

Няма. Остава за сведение. 
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Има  ли  някой,  който  задължително  държи  на  днешно 

заседание да каже нещо или да докладва? Няма. 

Едно съобщение от колегата Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението е да се покаже начина 

на  гласуване  на  зрителите.  Ако  комисията  не  възразява  ще  го 

направя. Добре. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Вх.  №  ПВР-14-55  от  2.11.2016  г. 

получен е оригинала на писмото от кмета на община Дългопол за 

отваряне на помещение, което колегата Ганчева докладва по-рано в 

заседанието. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  други 

желаещи? Няма. 

Приятна вечер. Следващото заседание е в 14,30 часа утре. 

Закривам заседанието. 

Благодаря на всички. 

(Закрито в 20,45 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф: 

С. Михайлова 
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