
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 435

На  4 ноември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

І. Избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и 

национален референдум.

1. Проект на решение относно промяна в състав на РИК.

Докладва: Камелия Нейкова

2. Регистрация на наблюдатели.

2.1.  искане  за  регистрация  на  наблюдатели  от  сдружение 

„Инициатива  за  равни  възможности“  за  участие  с  наблюдатели  в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г.

Докладва: Катя Иванова

2.2.  искане  за  регистрация  на  международен  наблюдател 

представител на парламентарната група Азербайджан – България на 

Парламента на Азербайджан за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  и  на  национален  референдум  на 

6 ноември 2016 г.

Докладва: Таня Цанева

3. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева

3а. Доклад относно машинното преброяване.

Докладва: Цветозар Томов



3б. Доклад относно машинното гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев

3в. Доклад за организацията на изборите извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

3г.  Проект  на  решение  относно  промени  в  състави  и 

технически грешки на СИК извън страната.

Докладва: Иванка Грозева

II. Местни избори.

4. Регистрация на партии в частичните местни избори.

4.1.  партия  „Движение  за  права  и  свободи“  за  участие  в 

частичните  избори  за  кметове  на  кметство  Генерал  Киселово, 

община  Вълчи  дол,  област  Варна,  кметство  Долна  Кула,  община 

Крумовград,  област  Кърджали,  кметство  Вълчин,  община 

Сунгурларе,  област  Бургас  и  кметство  Врабево,  община  Троян, 

област Ловеч, на 11 декември 2016 г.

Докладва: Росица Матева

4.2. партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ за 

участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  кметство  Генерал 

Киселово, община Вълчи дол, област Варна, кметство Долна кула, 

община  Крумовград,  област  Кърджали,  кметство  Вълчин,  община 

Сунгурларе,  област  Бургас  и  кметство  Врабево,  община  Троян, 

област Ловеч, на 11 декември 2016 г.

Докладва: Росица Матева

4.3.  партия  „Движение  за  радикална  промяна  Българската 

пролет“  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  кметства 

Генерал  Киселово,  община  Вълчи  дол,  област  Варна,  кметство 

Долна  кула,  община  Крумовград,  област  Кърджали,  кметство 

Вълчин,  община  Сунгурларе,  област  Бургас  и  кметство  Врабево, 

община Троян, област Ловеч, на 11 декември 2016 г.

Докладва: Росица Матева

4.4. допускане на партия „Българска социалистическа партия“ 

за участие в частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, 

община Вълчи дол, област Варна.

Докладва: Мартин Райков
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III. Други.

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Румен Цачев, Бойчо Арнаудов

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват:  Мария  Бойкинова,  Владимир 

Пенев, Росица Матева, Катя Иванова, Таня  

Цанева, Метин Сюлейман

7. Доклад относно писмо до Министерство на финансите

Докладва: Севинч Солакова

8. Доклади по писма.

8.1.  писмо от община Павел баня във връзка с избирателния 

списък, вх. № НР-06-6 от 03.11.2016 г.

Докладва: Румен Цачев

8.2. писмо, вх.  №  ПВР-00-245  от  04.11.2016  г.  от 

„Информационно обслужване“.

Докладва: Румен Цачев

8.3.  писмо  с  ППП  от  ИО,  Анекс  №  1  от  29.10.2016  към 

договор  № 15 от 06.10.2016 г. за компютърна обработка на данните 

в  РИК  и  в  ЦИК  за  гласуването  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката и  от  националния  референдум  на 

6 ноември 2016 г.

Докладва: Емануил Христов

8.4. отговори на писма, вх. № ПВР-22-59 от 04.11.2016 г.; вх. 

№ ПВР-22-590 от 04.11.2016 г., вх. № ПВР-22-571 от 02.11.2016 г., 

вх. № ПВР-22-482 от 24.10.2016 г., вх. № ПВР-22-504 от 25.10.2016 

г.,  вх.  №  ПВР-22-573  от  20.10.2016  г.,  вх.  №  ПВР-22-527  от 

28.10.2016  г.,  вх.  №  ПВР-22-544  от  31.10.2016  г.  относно 

упражняване/неупражняване правото на глас.

Докладва: Мария Бойкинова

8.5.  отговори по  писмо от  кмета  на район „Студентски“,  в 

който ни изпраща две молби относно гласуване извън страната.

Докладва: Мария Бойкинова
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8.6. отговор по писмо, вх. № ПВР-05-106 от 04.11.2016 г., от 

областния управител на област София, до ОИК-Столична, РИК-23, 

РИК-24, РИК-25, и до г-н Томислав Дончев.

Докладва: Мария Бойкинова

8.7. отговор на вх. № ПВР-23-102 от 04.11.2016 г., изпратено 

от МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Пловдив.

Докладва: Росица Матева

8.8. писмо до кметовете на общини относно осигурителните 

вноски на членовете на СИК.

Докладва: Иванка Грозева

8.9. отговор на писмо, вх. № ПВР-20-632 от 04.11.2016 г., от 

„Би ти Ви медия груп“.

Докладва: Емануил Христов

8.10. отговор на писмо, вх. № ПВР-04-01-270 от 04.11.2016 г. 

от МВнР.

Докладва: Йорданка Ганчева

8.11. отговор на писмо, вх. № ПВР-04-01-269 от 04.11.2016 г., 

от МВнР.

Докладва: Йорданка Ганчева

8.12. отговор на писмо, вх. № ПВР-22-585 от 04.11.2016 г.

Докладва: Йорданка Ганчева/Георги Баханов

8.13.  писмо  до  АМС  по  повод  запитвания  от  районни 

избирателни  комисии  относно  обезпечаване  на  избирателните 

секции  с  достатъчен  брой  бюлетини  и  пликове  за  гласуване  в 

националния референдум.

Докладва: Камелия Нейкова

8.14.  писмо  до  ОИК,  където  ще  се  произвеждат  частични 

избори  за  кметове  на  6  ноември  2016  г.  и  до  кметовете  на  тези 

общини за подаване на информация за протичане на изборния ден за 

частичните местни избори и активността.

Докладва: Камелия Нейкова

8.15.  писмо,  вх. № ПВР-22-575  от  03.11.2016  г.  относно 

задължителното гласуване.

Докладва: Росица Матева
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8.16. получени  писма  и  кореспонденция  относно 

организацията на изборния ден.

 Докладва: Севинч Солакова

9. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Румяна  Стоева-

Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  14,20  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия 

кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги,  преди да  Ви предложа проекта  за  дневен ред,  бих 

искала да Ви информирам, че вчера е имало технически проблем с 

нашето излъчване, по-скоро със звука, като звукът се е чувал като 

тип микрофония и е било трудно да се различи онова, което казваме. 

Днес положиха всички усилия, за да отстранят проблема. Мисля, че 

вече е отстранен.

Пред  Вас  е  дневният  ред,  като  също  предварително  Ви 

информирам, че ще има нови точки в дневния ред, които ще трябва 

да  включим  с  оглед  машинното  гласуване,  с  оглед  машинното 

преброяване и с оглед компютърната обработка на резултатите от 

изборите.
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Имате  ли  предложения  за  изменения  и  допълнения  в  така 

предложения дневен ред? 

Първи беше господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да  бъда  включен  в  т.  5  –  искане  за  отваряне  на  запечатани 

помещения,  съвсем  кратко  да  докладвам.  Отворено  помещение  е 

помещение и са изпратени протоколи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Втора беше госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: В т. 6 – Доклади по жалби.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  Ви, 

госпожо Иванова.

Госпожо Цанева, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: В т. 6 – Доклади по дела, жалби и сигнали, 

моля. 

Нямаме такава точка – възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме 

протоколно решение, че до приключване, включително на нов избор, 

няма да разглеждаме възнаграждения.

Има ли други предложения за изменение и допълнение?

Господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подготвил съм вариант на констативен 

протокол за машинното преброяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

нова  т.  3а  –  Доклад  относно  машинно  преброяване,  както  Ви 

информирах, че ще се случи, с докладчик господин Цветозар Томов.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И тъй като започнахме с  любимите ми 

машинарии  –  доклад  за  машинно  гласуване.  Съобразно 

обстановката,  някъде  следобед  ще чакаме въпросните  текстове  от 

въпросните  експерти,  за  да  мога  да  Ви  предложа  въпросните 

предложения, евентуално промени в нашите правила и така нататък. 

Просто като точка в следобедните часове.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Систематично я 

включвам,  господин Чаушев, като т. 3б, но ще се върнем на нея към 

момента, в който имаме предоставен материал.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Да,  точно  така.  Като  го  видя,  ще  Ви 

докладвам предложението.

И в т. 8 – Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Чаушев, и в т. „Писма“.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в т. 6 – Доклади по жалби и сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включен  сте, 

господин Сюлейман, веднага.

Колеги,  други  предложения  имате  ли  за  изменения  и 

допълнения? Няма.

Колеги, режим на гласуване на така предложения и допълнен 

дневен ред.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Приема се дневният ред.

Колеги, преди да  преминем към точка първа от дневния ред, 

бих  искала  да  кажа,  че  по обективни причини отсъстват  госпожа 

Сидерова,  госпожа  Мусорлиева.  Господин  Андреев  ще  закъснее 

предполагам. Предполагам, че и другите колеги ще закъснеят. 

Тъй като ни предстои среща в 14,30 ч.,  в момента, в който 

гостите дойдат, ще прекъсна заседанието.

Преминаваме  към  т.  2 от  дневния  ред  –  Регистрация  на 

наблюдатели.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  в 

днешното  заседание  е  качен  проект  на  решение  №  3952-ПВР  за 
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регистрация  на  наблюдатели  от  сдружение  „Инициатива  за  равни 

възможности“.

Ще Ви помоля да прегледате проекта. 

Предлагам Ви проект,  с  който  да  регистрираме  за  участие 

посоченото сдружение, в изборите в страната. Но независимо че съм 

подготвила такъв проект, бих искала да поставя на дискусия въпрос, 

провокиран от изменението на разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 1 и 

касае предметът на дейност на сдружението,  така както същото е 

регистрирано в Софийския градски съд.

Ще си позволя да Ви зачета предмета на дейност, след което 

да го обсъдим.

Сдружението  има  следния  предмет  на  дейност:  „Извършва 

изследователска,  събирателна  и  информационна  дейност. 

Организира  и  финансира  провеждането  на  национални  и 

международни  срещи,  семинари  и  симпозиуми,  свързани  с 

осъществяване  на  целите  му.  Осъществява  проекти  в  сферата  на 

защита на човешките права и осигуряване на равни възможности, 

както и провеждането на ромски деца, младежи в администрацията 

на централно и местно ниво, правоохранителни и правораздавателни 

органи“.

Поставям  на  дискусия  въпроса  –  следва  ли  така 

формулираният  предмет  на  дейност,  доколкото  касае  въобще 

защитата на човешки права, политическите права неминуемо са част 

от  тези  права  на  човека,  да  се  считат  за  регистриран  предмет  на 

дейност.  Ако  такова  е  Вашето  разбиране,  защото  такова  е  моето 

разбиране,  разликата  и  нюансът  в  политическите  права  е  с  оглед 

тяхното юридическо закрепване в законодателството на съответната 

държава,  аз  считам,  че  следва  да  се  приеме,  че  този  предмет  на 

дейност отговаря и кореспондира с изискването на чл. 112, ал. 1, т. 1. 

Ако  това  е  Вашето  разбиране,  аз  ще  Ви  запозная  вече 

конкретно с проекта на решение. Ако има и друго становище, вече 

ще  решим  какъв  да  бъде  окончателния  изход  от  депозираното 

заявление за регистрация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова, за обстойния доклад и за поставения въпрос.

Колеги, чухте позицията на госпожа Иванова.

Колеги, съгласни ли сте с това? Съгласни са колегите.

Продължете с проекта на решение.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, постъпило е заявление, вх. № 12 

от 03.11.2016 г. от сдружение „Инициатива за равни възможности“, 

представлявано от Даниела Михайлова Михайлова, Методи Трайков 

Димитров и  Севда  Недкова  Нанова – председатели,  подписано от 

упълномощения  представител  Орлин  Иванов  Йорданов,  за 

регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението, което е съобразно наше Приложение № 28-

ПВР/НР  от  изборните  книжа,  са  приложени  удостоверение  за 

актуално  състояние  на  сдружението,  удостоверение,  издадено  от 

Министерството  на  правосъдието,  за  вписване  на  посоченото 

сдружение  в  Централния  регистър  на  юридическите  лица  с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, 

пълномощно от председателите на сдружението в полза на Орлин 

Иванов Йорданов, пълномощно от представляващите сдружението в 

полза  на  пет  лица,  негови  представители,  списък  с  имената  и 

единните  граждански  номера  на  изрично  упълномощените  от 

сдружението  лица  като  наблюдатели  за  страната  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на  6  ноември 2016 г., 

както и 5 броя декларации по образец Приложение № 30-ПВР/НР от 

изборните книжа.

В заявлението и в списъка, както стана ясно, са предложени 

за регистрация за наблюдатели в страната 5 лица.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  приеме 

предвид  представените  документи,  че  е  спазено  изискването  на 

т. 3.1. от Раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13.09.2016 г. на 

ЦИК,  което  се  установява  от  приложеното  удостоверение,  че 

сдружението  е  вписано  в  Централния  регистър  на  юридическите 
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лица  с  нестопанска  цел  за  осъществяване  на  общественополезна 

дейност, който се води от Министерството на правосъдието.

На 03.11.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща 

писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  за  извършена 

предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение, и 

на лицата в управителните органи на сдружението.

От  извършената  проверка  се  установява,  че  и  5  лица  към 

датата  на  регистрацията  отговарят  на  изискванията  на  Изборния 

кодекс и на т. 20 от вече цитираното решение на ЦИК.

Установява се също така от извършената проверка на лицата 

в управителните органи на сдружението, че са налице изискванията 

на т. 21 от Раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13.09.2016 г. на 

ЦИК, поради което и на посочените правни основания регистрираме 

сдружение  „Инициатива  за  равни  възможности“  за  участие  с 

наблюдатели  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 6 ноември 2016 г. като българска неправителствена 

организация,  да  регистрираме  като  наблюдатели  петте 

упълномощени представители на сдружение „Инициатива за равни 

възможности“.  Същите  да  се  впишат  в  публичния  регистър  и  на 

регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверение.

Това наше решение ще подлежи на обжалване пред ВАС в 3-

дневен срок от обявяването му чрез ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

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

Колеги, това е Решение № 3960-ПВР.

Колеги,  с  това  прекъсвам  заседанието,  поради  предстояща 

среща.
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(След срещата с представителите на АМС и „Демакс“.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  13 членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум. 

Продължаваме  днешното  заседание  след  поредна 

ползотворна среща, която показва добра координация. 

Преминаваме  към  т.  1  –  Проект  на  решение  относно 

промяна в състав на РИК. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, постъпило е предложение от 

областния  представител  на  партия  „Атака“,  вх.  №  ПВР-10-51  от 

04.11.2016 г.,  относно промяна  в  състава  на  Районна избирателна 

комисия – Русе, от квотата на партия „Атака“, поради възникнали 

здравословни проблеми и деклариран отказ на Виделин Казимиров 

Василев – настоящ член на РИК Русе. Предлага се на негово място 

да бъде назначена Наталия Руменова Маринова. 

Към  предложението  е  приложена  в  оригинал  декларация, 

Приложение № 7-ПВР/НР от изборните книжа, заверено копие от 

диплома за завършено висше образование, декларация от настоящия 

член на РИК, с която декларира своето желание да бъде освободен 

по здравословни причини, пълномощно от Волен Сидеров в полза на 

лицето, подало предложението, и заверено копие на удостоверение 

за актуално състояние за партия „Атака“. 

Предлагам Ви да вземем решение, с което да бъде освободен 

като  член  на  Районна  избирателна  комисия  –  Русе,  Виделин 

Казимиров Василев и на негово място да бъде назначена Наталия 

Руменова  Маринова,  на  която  да  бъде  издадено  и  съответното 

удостоверение, както и че решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  
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Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 3961-ПВР/НР. 

Преминаваме към т. 3 – Доклади по медийни пакети. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, искам да Ви помоля да погледнете в папка с моите 

инициали – молба, с която ни искат да предоставим извлечение от 

протокола от  01.11.2016 г., с което сме отказали да одобрим договор 

между „Офф медия“ и „Движение 21“ и НДСВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване предоставяне на извлечението от протокола. 

Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен да представим препис-извлечение, моля да 

гласува. Има ли против? Няма.

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Цачев, Таня Цанева); против – няма. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, много съжалявам, помолих да бъде 

качено във вътрешната мрежа, но не го виждам, затова ще го зачета. 

С вх. № НР-20-562 от 03.11.2016 г.: 

„Днес,  3  ноември  2016  г.,  от  проследяване  на  живо  на 

заседание на ЦИК разбрахме, че не одобрявате входиран от името на 

„Инвестор  бг“  договор  за  излъчване  на  платено  интервю  на 

инициативен  комитет,  представляван  от  Пламен  Христов,  по 

въпросите на националния референдум по телевизия „България он 

ер“. Аргументът на член на ЦИК е бил, че за краткото време, с което 

е разполагал да се запознае с тарифата на телевизията, не е видял 

цена за интервю с продължителност 17 минути. 
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Моля да обърнете внимание, че в условията за излъчване на 

информационно-разяснителната кампания в телевизия „България он 

ер“ надлежно е обяснено, че цената за интервю с продължителност 

до една минута е 750 лв. без ДДС, а за такива с продължителност над 

една  минута  цената  се  изчислява  линейно  спрямо  цената  за  една 

минута. 

Надявам се да преразгледате Вашето решение.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване. 

Господин Ивков иска думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да изясним първо. Ако преразглеждаме 

договора, искам да уточним наистина ли 14 300 лв. е цената с ДДС 

за едно интервю и няма друго в предмета на договора, тъй като не се 

чете предметът на договор на моя монитор. Да уточним така ли е? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Чрез излъчване на интервю, съгласно 

медийния план. В медийния план има едно интервю на 4 ноември. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ако  е  така  и  ако  това  е  цена  за 

разяснителна кампания в този размер, независимо от тарифите дали 

са публикувани, или не, аз няма да подкрепя този договор, защото 

считам, че по този начин не се изпълнява целта на основния закон, а 

също  така  има  противоречие  с  §  1,  т.  15.  Не  мисля,  че  такава 

значителна част от аудиторията ще може да се запознае с въпросите 

на националния референдум за това кратко време и за едно интервю, 

което  интервю  по-скоро  може  да  бъде  представяне  на  самия 

представляващ комитета или нещо друго,  но не и да се изпълнят 

целите  на  закона  –  да  се  въздейства  върху  значителна  част  от 

аудиторията и да се извърши действително разяснение на въпросите 

за референдума. 

От друга страна, цената е такава, че представлява над 1/3 от 

отпускания за целта медиен пакет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, аз считам, че първо 

трябва  да  гласуваме  относно  това  дали  ще  преразглеждаме  вече 
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взетото протоколно решение на Централната избирателна комисия и 

ако се вземе такова решение, тогава да се обсъжда и конкретният 

договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Напълно  съм 

съгласна с Вас. 

Това беше процедурно предложение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  за 

преразглеждане на този договор. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева);  против – 1 (Емануил 

Христов). 

Започваме преразглеждане. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Моля тогава казаното преди малко от мен 

да се счита казано сега, по време на разглеждане на въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други изказващи се? Не виждам. 

Подлагам на гласуване одобряването на този договор. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен  

Цачев и Таня Цанева); против – 3 (Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Метин Сюлейман). 

Колеги, продължаваме със следваща т. 3а – Доклад относно 

машинното преброяване. 

Ще помоля господин Томов да докладва. 

Колеги,  господин  Томов  се  наложи  да  излезе  в  спешен 

порядък, така че ще върнем неговата точка след малко, когато дойде 

обратно в залата. 
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Колеги, преминаваме към  т. 4 – Регистрация на партии в 

частичните местни избори.

На този етап се е заявила госпожа Матева. Доколкото зная, 

ще  има  и  други  доклади.  В  момента,  в  който  бъдат  готови,  ще 

помоля колегите да индикират. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, в папка с моите инициали първият проект е № 3953. 

Постъпило  е  заявление  от  партия  „Движение  за  права  и 

свободи“,  подписано  от  Мустафа  Карадайъ,  представляващ 

партията.  Заведено  е  под  №  3  на  04.11.2016  г.  в  регистъра  на 

партиите за участие в частичните избори. 

Заявено  е  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на 

кметство  Генерал  Киселово,  община  Вълчи  дол,  кметство  Долна 

кула, община Крумовград, кметство Вълчин, община Сунгурларе и 

кметство Врабево, община Троян. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината: „Движение за права и свободи – ДПС“ с главни букви. 

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

състояние от 31.10.2016 г., издадено от Софийския градски съд по 

съответното  фирмено  дело,  което  е  описано,  удостоверение  от 

Сметната палата – в копие, тъй като оригиналът е представен в ЦИК, 

от  30.08.2016 г.,  пълномощно  №  32  от  28.09.2016  г.  в  полза  на 

Христина Атанасова да представлява партията. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

с  Решение № 1840-МИ от 2015 г.  за  участие в общите избори за 

общински съветници и кметове. 

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

поради което Ви предлагам да вземем решение, с което да допуснем 

партия Движение за права и свободи за участие в частичните избори 

за  кмет  на  кметство  Генерал  Киселово,  кметство  Долна  кула, 

кметство Вълчин и кметство Врабево на 11.12.2016 г.  Посочено е 

наименованието  на  партията  за  отпечатване  в  бюлетината. 

Решението подлежи на обжалване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

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

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 3962-МИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект е № 3954 за 

допускане на партия „АБВ – Алтернатива за българско възраждане“ 

за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на  кметства  Генерал 

Киселово,  община  Вълчи  дол,  кметство  Долна  кула,  община 

Крумовград,  кметство  Вълчин,  община  Сунгурларе  и  кметство 

Врабево на 11 декември 2016 г. 

Постъпило  е  заявление  от  партията,  подписано  от 

пълномощник Веселка Вачева, заведено е под № 4 на 04.11.2016 г. в 

регистъра на партиите. 

Заявено е искане за отпечатване наименование на партията в 

бюлетината ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, така 

че както е посочено в проекта, ще добавим „ПП“. 

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

състояние,  издадено  на  31.10.2016  г.,  удостоверение  от  Сметната 

палата,  издадено  на  01.11.2016  г.,  и  пълномощно  в  полза  на 

пълномощника, подал заявлението. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

с  Решение  №  1774  от  03.09.2015  г.  за  участие  в  изборите  за 

общински съветници и кметове. 

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

поради което Ви предлагам да вземем решение, с което да допуснем 

партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ за участие в 

частичните  избори  за  кметове  на  кметство  Генерал  Киселово, 

кметство Долна кула,  кметство Вълчин и кметство Врабево на 11 

декември 2016  г.  Както  ви  казах,  наименованието  на  партията  за 
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отпечатване в бюлетината е: „ПП АБВ (Алтернатива за българско 

възраждане). Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 3963-МИ. 

Имате ли още доклади, госпожо Матева? 

РОСИЦА МАТЕВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Райков, заповядайте. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

днешно  заседание,  относно  допускане  на  партия  „Движение  за 

радикална  промяна  –  Българската  пролет“  за  участие  в  частични 

избори  за  кметове  на  кметство  Генерал  Киселово,  община  Вълчи 

дол, област Варна, кметство Долна кула и т.н. на 11.12.2016 г. 

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименованието  на 

партията  в  бюлетината  „Политическа  партия  „Движение  за 

радикална  промяна  Българската  пролет“.  Към  заявлението  са 

приложени:  удостоверение  за  актуално  правно  състояние  на 

партията,  издадено  на  31.10.2016  г.  от  Софийския  градски  съд, 

удостоверение № 48-00-1344 от 03.11.2016 г. от Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за 2015 г. 

Партията е регистрирана в ЦИК, съгласно Решение № 2007-

МИ  от  8.09.2015  г.,  допълнено  с  Решение  №  2017-МИ  от 

09.09.2015 г.  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

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

за  допускане  на  партията  за  участие  в  частичните  избори  на 
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11 декември  2016 г.  Допуска  партия  „Движение  за  радикална 

промяна  Българската  пролет“  за  участие  в  частичните  избори. 

Наименованието  на  партията  за  отпечатване  в  бюлетината  е 

„Движение за радикална промяна Българската пролет“.  Решението 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването 

му. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте доклада на 

колегата  Райков.  Той  не  изчете  за  протокола,  но  в  проекта  на 

решение  са  изписани  наименованията  на  кметствата  Генерал 

Киселово, Долна Кула, Вълчин и Врабево. 

Колега Ивков, имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: И още едно нещо.  Тъй като той изчете 

целия  проект  обаче  каза,  че  махаме  само  кавичките  от 

наименованието, ние не махаме само кавичките, а, както правилно 

той е записал в диспозитива“, махаме и абревиатурата ПП, тъй като 

тя не се вписва в наименованието. (Уточнения.)

Допълваме във втората част на диспозитива – ПП. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Понеже  всички  използват  явно 

Приложение № 41-МИ. Добре, добавям го.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на  решение, 

ведно с корекциите, направени върху него. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева);  против – 

няма. 

Това е Решение № 3964-МИ. 

Господин Райков, имате ли други доклади? 

МАРТИН РАЙКОВ: Не. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме с 

предходна  точка  от  дневния  ред.  Господин  Томов  приключи 

ангажимента, който имаше. 

Продължаваме  с  т.  3а  –  Доклад  относно  машинното 

преброяване. 

Давам думата на господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, предлагам на Вашето внимание 

вариант на констативен протокол, който моля да обсъдим, съгласно 

последното  ни  решение  за  организацията  на  експерименталното 

машинно преброяване. 

За  разлика  от  съществуващата  практика,  този  път  съм  го 

принтирал и ще дам по един екземпляр на всеки член на Комисията, 

ако не възразявате, за да го видим в реалния му дизайн. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? 

Госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам най-накрая да има 

текст,  че  настоящият  протокол  е  съставен  в  три  еднообразни 

екземпляра, по един от всяка от страните. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не за страните, защото не сме страни. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Добре,  по  един  представител. 

(Уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  три 

екземпляра. Това е едната корекция. Броят на представителите РИК, 

ЦИК  също  става  „присъстващи  представители“,  СИК  –  всички 

членове на СИК. 

Други корекции? 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Предлагам  в  последната  графа,  освен 

корекцията  „присъстващи  представители“,  да  се  запише  „на  РИК 

и/или ЦИК“. Така ще се избегне забележката, която колегата Ивков 

предложи да бъде направена с оглед действителността на протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Мисля,  че  се 

възприема това предложение. 
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Колеги,  мисля,  че  уточнихме  констативния  протокол, 

направихме корекции върху съдържанието му. Остана указателният 

текст. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Предлагам  протокола  за  СИК  да  се 

прибере в торбата с другите книжа, които се предават на комисията 

по чл. 287. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля  този  указателен  текст  да  бъде  изписан  отдолу  под 

протокола. 

Колеги, определям госпожа Грозева да брои, тъй като няма 

лице, което да оперира със системата. 

Който  е  съгласен  да  одобрим  този  констативен  протокол 

ведно  с  корекциите  и  допълненията,  направени  в  зала,  моля  да 

гласува с вдигане на ръка. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария  

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

Цанева); против – няма. 

Колеги,  продължаваме  с  т.  5.  –  Искания  за  отваряне  на 

запечатани помещения. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  постъпило  е  искане  от  кмета  на 

община  Средец  във  връзка  с  отваряне  на  помещение  на  6-и  за 

поставяне на книжата от изборите, в което помещение има книжа от 

предходни избори. По телефона съм уточнил въпроса. 

Имам обаче други писма, които са по-важни, и ще моля после 

да ги разгледаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги! В ЦИК е пристигнало писмо от община Кубрат с 
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вх. № ПВР-96-70 от 04.11.2016 г., в което са ни изпратили заповед на 

кмет на община Кубрат. 

Заповедта  е  с  №  11-15  от  31.10.2016  г.  за  образуване  на 

комисия  за  отваряне  на  запечатано  помещение,  както  и  копие  от 

протокол  за  отваряне  на  архивно изборно  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали. 

Докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме с  т. 6 – Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  Ви  жалба  с 

вх. № НР-20-569  от  4.11.2016  г.  Жалба  от  КРОС  АД срещу наше 

протоколно решение от 31.10.2016 г., с което отказваме да одобрим 

техния договор. 

И  още  една  жалба  от  КРОС  АД,  пак  срещу  протоколно 

решение, пак срещу отказ на Централната избирателна комисия да 

одобрим договор. 

Преписките ще бъдат изпратени в съда,  като имаме вече и 

насрочени две дела за 07.11.2016 г. пак по медийни пакети от „Вокс“ 

ЕООД срещу наше протоколно решение от 2.11.2016 г. И другото 

дело е № 12436 – също от „Вокс бг“, насрочено за 7.11.2016 г. 

Това е по жалби и дела от мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  в  зала  –  госпожа 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви жалба, озаглавен 

е  „жалба“  документът,  който  ни  се  изпраща,  от  представител  на 

обществеността Иван Митов Петров. Би следвало да е качено във 

вътрешната  мрежа  на  03.11.2016  г.  с  вх.  №  ПВР-22-579  от 

03.11.2016 г. 

Господин  Иван  Митов  Петров  е  огорчен  и  обиден  от 

„неспазването  Ви  на  законите  в  републиката  в  подготовката  за 
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изборите 2016 г. Това е видно отвсякъде при материалите в печата и 

медиите, от Вашите брифинги и грубото и нескопосано оформление 

на прессъобщаване със знамена и герб“.  Нарушили сме Закона за 

герба на Република България, като сме го отпечатали на цветен фон, 

а за пропорциите не сме спазили отклоненията за 0,0005 микрона. 

Нарушен е и Законът за държавния печат и за националното знаме 

на  Република  България,  както  и  ПМС  №  132  от  2009  г.,  като 

трикольорът  ни  е  експониран  незаконосъобразно  от  дясно,  „а  за 

цветовете му по „Пантон“ съм скептичен. Срамно е това сега, тъй 

като за тези проблеми съм Ви сигнализирал и преди. Унизително е.“ 

Изчетох жалбата. Считам, че това отношение на представител 

на  обществеността,  без  да  се  е  запознал  с  материалите  на 

Централната  избирателна  комисия,  свързани  с  разяснителната 

кампания, също е унизително. 

Както  знаете,  колеги,  материалите  по  разяснителната 

кампания са качени на нашата страница и никъде в тазгодишните 

материали  за  тези  избори  не  сме  използвали  нито  националното 

знаме,  нито герба  на  Република  България.  Не че  не  можем да  го 

направим, тъй като ние сме държавен орган, създаден по силата на 

закон, на когото е вменено със закон да осъществява организация и 

произвеждане  на  избори,  от  които  се  конституират  властите  на 

републиката. 

Смятам  тази  така  наречена  жалба  да  остане  за  сведение. 

Искрено се надявам господинът да е слушал това наше заседание и 

да  се  запознае  с  всички  материали  на  Централната  избирателна 

комисия във връзка с разяснителната кампания, които се намират на 

страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали от  вчерашно заседание  във вътрешната мрежа е качено 

писмо, вх. № ПВР-12-12 от 03.11.2016 г., постъпило по електронната 

поща  на  ЦИК.  Същото  касае  жалба  от  Георги  Ивов  Кирилов  – 
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упълномощен представител на инициативния комитет за издигане на 

Румен  Радев  и  Илияна  Йотова  като  независими  кандидати  за 

президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 

и се отнася до нарушаване на РИК 20 – Силистра, за назначаване на 

секционна  избирателна  комисия  №  173  в  с.  Българка,  община 

Силистра, област Силистра. 

В тази жалба се твърди, че в нарушение на чл. 96 от Изборния 

кодекс районната избирателна комисия е регистрирала членове на 

СИК № 173 при наличие на ограниченията по чл. 66, ал. 2, а именно: 

назначените  Иванка  Пенева  –  заместник-председател,  и  Мария 

Желева – секретар, се намират в роднински връзки, те са сестри, а 

пък назначените Петър Петров – член, и Еленка Влайчева – също 

член, се намират в роднинска връзка и са баща и дъщеря. 

Докладвам Ви тази жалба и предлагам същата да остане за 

сведение,  не  само  защото  е  адресирана  в  копие  до  ЦИК  –  тя  е 

адресирана и до съответната районна избирателна комисия, а защото 

установих, че със свое Решение № 92-ПВР/НР от 03.11.2016 г. РИК 

20 – Силистра, е реагирала незабавно на подаденото възражение и с 

посоченото  решение,  което  е  публикувано  на  сайта  на  Районната 

избирателна комисия на днешна дата в 8,36 ч. същата е указала на 

ръководителите  на  съответните  политически  партии  да  направят 

съответни предложения за промени в състава на тази СИК в срок до 

12,00  ч.  на  днешна  дата,  за  отстраняване  на  условията  на 

несъвместимост между посочените по-горе лица, като изрично им е 

указала,  че  в  случай  на  неизпълнение  на  тези  указания  ще 

предприеме  необходимите  действия  по  отстраняване  на 

несъвместимостта  на  горните  членове  чрез  назначаване  на  тяхно 

място на такива от резервните членове. 

Поради  което  считам,  че  тази  жалба  следва  да  остане  за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам възражения. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман. 
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

вх. №  НР-20-560  от  03.11.2016  г.  Това  е  сигнал  от  Съвета  за 

електронни медии,  поредицата  сигнали,  които  получаваме  от  тях, 

във  връзка  с  проведения  мониторинг  върху  дейността  на 

доставчиците на медийни услуги за информационно-разяснителната 

кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември. 

Във  връзка  с  това  са  ни  изпратили  запис  от  програма 

„Хоризонт“ на обществения доставчик БНР, излъчен на 02.11.2016 г. 

в интервала от 15,39 ч. до 15,44 ч. Този сигнал, ведно със записа, е 

качен в моя папка в заседанието от 03.11.2016 г. 

Твърди се, че записът съдържа откъс от безплатен диспут от 

информационно-разяснителната  кампания  за  национален 

референдум,  като  един  от  участниците,  в  случая  Велизар  Енчев, 

който  представлява  Политическа  партия  „Движение  за  радикална 

промяна Българската пролет“, регистриран както за информационно-

разяснителната  кампания  на  референдума,  така  и  за  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент,  в  хода на  разговора  той заявява:  „Аз 

въобще нямам намерение да се съобразявам с регламента да говоря 

за  референдума,  а  смятам,  че  България  в  момента провежда едни 

избори и референдум в нарушение на Венецианската конвенция“. 

В това си изказване се твърди,  че Велизар Енчев цитира и 

други  партии  и  други  кандидати  за  президенти  на  предстоящите 

избори. 

В  сигнала  се  твърди,  че  по  този  начин,  като  участник  в 

безплатния диспут от информационно-разяснителната кампания по 

предмета на референдума, Велизар Енчев е нарушил т. 4 от Решение 

№  3568-НР  на  ЦИК  от  21.09.2016  г.,  който  текст  забранява 

използването  на  информационно-разяснителната  кампания  по 

предмета на референдума, излъчвана по програмите на БНТ и БНР, 

търговските  електронни  медии,  печатните  медии,  онлайн 

новинарските  емисии  за  пряка  или  скрита  форма на  предизборна 

агитация  на  партии и  коалиции,  техните  кандидати  и  независими 

кандидати,  регистрирани  за  участие  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката, насрочени на 6 ноември. 
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Уважаеми колеги, аз изслушах два пъти този запис и в случая 

наистина  това,  което  е  посочено  като  цитат  от  изказването  на 

Велизар Енчев, го има като запис. Но, според мен, това е изведено от 

контекста,  в  който  той  защитава  своята  позиция  във  връзка  с 

информационно-разяснителната  кампания  на  националния 

референдум.  Поради  което  предлагам  този  сигнал  да  остане  за 

сведение.  Казах  Ви  къде  се  намира  този  запис  и  всеки  един  от 

колегите може да се запознае с него.  Ако има друго мнение, съм 

готов да върнем и обсъдим отново този сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  Не 

виждам други коментари. 

Остава за сведение. 

Следващ докладчик по тази точка е господин Райков. 

Заповядайте. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Колеги,  само за  сведение  една  жалба, 

която е разпределена на мен. Мисля да я оставим без уважение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  За сведение или без уважение? Не е едно 

и също. 

МАРТИН РАЙКОВ: Извинявам се – за сведение, тъй като се 

явява като сигнал: свикване и провеждане на заседание на районната 

избирателна комисия 17 район „Пловдив-област“.  Лицето, което е 

писало  жалбата  –  Александра  Константинова  Берданкова,  в 

качеството си на представляващ инициативен комитет за издигане 

на Румен Радев и Илиана Йотова, твърди, че РИК Пловдив-област е 

свикала  заседание  за  18,00  ч.,  без  да  уведоми  по  надлежен  ред 

членовете на РИК. Няколко пъти проверих – такова заседание е от 

15,00 ч. и е с дневен ред, в който не виждам някакво основание… 

Погледнете го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  съм съгласен,  след  като  се  поправи 

докладчикът, че този сигнал трябва да остане за сведение, защото, 

макар  да  е  наименуван  жалба,  по  същество  той  е  сигнал  и  касае 

вътрешноорганизационната работа на РИК 17 – Пловдив. 
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При това положение аз считам, че нито лицето има правен 

интерес,  нито имаме решение,  което подлежи на обжалване,  нито 

пък  е  работа  на  лицето  да  следи  и  да  сезира  за 

вътрешноорганизационната  на  районните  избирателни комисии.  В 

предизборен  период  е  нормално  те  да  се  свикват  адхок  от 

председателя,  да  се  свикват  за  решаване  на  важни  въпроси  и  да 

провеждат заседания. 

Считам, че това е по съществото си сигнал, който ние трябва 

да оставим за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  видно  от  протокола  на 

Районната  избирателна  комисия  на  заседанието  на  3  ноември  са 

присъствали  9  от  17  членове  на  Районната  избирателна  комисия. 

Останалите 8 не са присъствали, не знам по какви причини. (Реплика 

от Мартин Райков.) Не е въпросът дали има кворум, колега Райков. 

Въпросът  е  дали  са  уведомени  останалите  членове  на  районната 

избирателна  комисия  надлежно  за  свиканото  заседание,  а  това  е 

задължение  на  председателя,  който  свиква  заседанието.  И  това 

трябва да бъде установено. 

Аз  ще  моля,  докато  не  се  извърши  такава  проверка,  да 

отложим малко разглеждането на жалбата, да се извърши проверка и 

след това да се произнесем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Колеги, постъпи предложение за отлагане до запознаване със 

съответната процедура по свикване,  като елемент на самосезиране 

на Централната избирателна комисия. Това е едната процедура. 

Вие имате, предполагам, обратно процедурно предложение? 

Заповядайте. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  В  Решение  №  3529-ПВР/НР  от 

17.09.2016 г. в „Ред, свикване на заседание и начин на приемане“ 

членовете се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания 
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по  телефон,  чрез  съобщение,  което  се  публикува  в  интернет 

страницата  на  комисията  и  се  поставя  на  общодостъпно  място, 

определено  в  раздел…“  Не  мисля,  че  е  нарушено  и  искам  да  се 

гласува. В смисъл аз няма да се занимавам. Аз казвам, че като член 

на ЦИК не съм разследващ орган кой-къде си свиква. А и не съм 

сезиран от член на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам  това 

като обратно процедурно предложение. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колега Райков, Централната 

избирателна  комисия  и  отделни  нейни  членове,  на  които  е 

възложено  да  докладват  преписки,  извършват  проверка.  Ние  не 

сме… 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колега  Матева,  аз  съм  извършил,  в 

момента съм на страницата… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  моля 

господин Райков да  не си взима думата сам.  Има председател  на 

комисията  и  дава  думата.  Колегата  Матева  не  е  приключила 

изказването си. 

РОСИЦА МАТЕВА:  От  изложението,  което  направихте  по 

жалбата, не стана ясно, че сте извършили проверка. Дори и да сте 

извършили,  аз  също съм на страницата  на  районната избирателна 

комисия в момента, там също проверих и протокола. 

Помолих  за  отлагане,  за  да  се  извърши  проверка  и  по 

телефон. Защото от сайта на комисията не става ясно, например, в 

колко часа е качено съобщението за заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И господин Райков, защото той желаеше да отговори. 

Заповядайте. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Аз  продължавам  да  вярвам  на 

страниците  на  районните  избирателни  комисии,  които  качват 

официални документи и протоколи. Мисля, че това са единствените 

факти, които могат да се видят. Но ако кажете да го отложим с пет 
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минути  и  да  се  обадя  и  на  председателя,  за  да  се  убедите,  че  е 

свикано събранието на РИК… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Отново  повтарям,  че  докладчикът  в 

случая  правилно  и  изобщо  да  не  е  проверявал  друго,  извън 

страницата, е абсолютно правилно, защото нито един от членовете 

на  районната  избирателна  комисия,  които  имат  действително 

интереса,  не  се  е  оплакал  и  не  е  дал  сигнал  пред  ЦИК,  че  е 

препятствано правото му и възможността му да бъде в заседание. 

Очевидно е, че нямаме такъв казус. 

Идва  сигналът  от  инициативен  комитет,  който  няма 

абсолютно никакъв правен и какъвто и да е друг интерес да се меси 

в организационната работа на районните избирателни комисии, на 

която  и  да  е  комисия,  особено  в  периода  два  дни  преди  избори, 

когато се налага свикването на спешни заседания и е видно, че те 

могат да се свикат и по телефон. 

Така  че  аз  не  виждам  какво  имаме  да  обсъждаме  и  да 

проучваме  по  този  въпрос.  Докладчикът  го  предлага  за  сведение. 

Ако има друго формално предложение, нека да се направи и да се 

гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева 

искаше думата. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  вече  направих  това  предложение, 

колега Ивков. 

В  крайна  сметка  ние  доста  пъти  в  нашата  практика  сме 

вземали поводи от телефонни обаждания, от писма по електронна 

поща,  от  други,  постъпили  на  ръка  в  ЦИК  жалби,  да  се 

самосезираме,  когато  приемем,  че  нещо,  което  ни  е  съобщено по 

посочения  начин,  е  сигнал  за  нарушение  на  изискванията  на 

Изборния кодекс, или на работата на избирателните комисии. 

От сайта на районната избирателна комисия Пловдив-област 

е  видно,  че  за  3  ноември  е  обявено  заседание  за  14,30  ч.  Няма 
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обявено заседание за 18,00 ч. Тоест, със съобщение на страницата на 

ЦИК не е насрочено такова заседание. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Възможно е да е по телефона.

РОСИЦА МАТЕВА: Възможно е, да, но това не е проверено 

в крайна сметка. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Това не е наша работа. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз смятам, че е наша работа. Смятам, че 

ние, като Централна избирателна комисия, трябва да осъществяваме 

контрол  върху  работата  на  районните  избирателни  комисии  и 

помолих за отлагане разглеждането на тази жалба, за да се запознаем 

с фактите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има процедурно предложение, за да се запознаем с 

фактите, подлагам го на гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 7 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева);  против – 8 (Бойчо Арнаудов,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков). 

Колеги, не се отлага. 

В  залата  постъпи  единствено  предложение  да  остане  за 

сведение. 

Има ли други предложения? Няма. 

Остава за сведение. 

Имате ли други доклади по тази точка, господин Райков? 

МАРТИН РАЙКОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов има доклад по тази точка. 

Прощавайте,  господин  Баханов  –  госпожа  Ганчева  преди 

мъничко  ми  даваше  индикация  във  връзка  с  въпрос,  свързан  с 

организацията на гласуването извън страната, който да се вкара като 

точка в дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да включите като точка в дневния ред, тъй като преценявам, че 

с оглед изложението на писмото може би е спешно за разглеждане – 

Писмо във връзка с организацията на изборите извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, предлагам това да бъде нова т. 3в. – Доклад относно 

организацията на изборите извън страната. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев); против – няма. 

Преминаваме към т. 3в – Доклад относно организацията на 

изборите извън страната. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо  с 

вх. №  ПВР-04-01-262  от  04.11.2016  г.  Преди  малко  беше 

разпределено на мой доклад. 

Преди  да  получа  това  писмо  с  мен  се  свърза  колегата 

Сидерова  по телефона,  тъй  като  е  получила  обаждане,  доколкото 

разбрах, от посланика на Република България в Мадрид. Това, което 

беше  обяснено  от  нея,  явно  в  разговор  с  посланика,  е,  че  от 

Министерството  на  външните  работи  за  Мадрид  са  разпределени 

около  1000 бюлетини от  МВнР,  но  тъй  като се  явява  като  свръх 

багаж при транспортирането ни молят да вземем решение, с което да 

разрешим по-малък брой на бюлетините. 

Писмото, което Ви докладвам обаче, е препратено от Външно 

министерство и всъщност е грама, която е изпратена до Постоянния 

секретар, до работна група „Избори“ и до Централната избирателна 

комисия. И аз ще си позволя да я прочета: 

„Поради ограниченията за ръчния багаж, който може да бъде 

транспортиран  от  авиокомпаниите,  които  извършват  полети  до 

Канарските острови се налага да намалим пренасяното количество 
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бюлетини за две избирателни секции – Аресифе и Лас Палмас де 

Гран Канария“. 

Като в тази връзка предлагат, съветникът и посланикът са се 

подписали,  да  бъдат  пренесени  300  бюлетини,  като  и  за  двете 

дестинации са отчели очакваната  избирателна активност.  Молят в 

спешен порядък да се разреши този казус, за да може пътуващите 

командировани служители да тръгнат навреме за двете избирателни 

секции на Канарските острови. 

Моето  лично  мнение  като  докладчик  е,  че  без  значение 

пренасянето,  разпределеният  брой  трябва  да  е  такъв,  какъвто  да 

осигури нормалното протичане на изборния процес, така че всеки 

български гражданин, който ще си упражни правото на глас там, да 

може да има тази възможност. 

Ако колегите имат някакво предложение за отговор? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  По  предходния  казус  –  проведох 

телефонен разговор с докладчика… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Райков,  не  Ви  давам  думата.  В  момента  сме  на  друг  казус  и  не 

можем да връщаме така на предишен.

МАРТИН РАЙКОВ: Искам да си… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз Ви моля, ще 

върна точката, не можете сега да говорите за това. 

Госпожо Ганчева, казахте Вашето становище. 

Колеги, имате ли предложения? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Предлагам  да  се  изпрати  по 

компетентност  на  подателя  обратно,  като  укажем,  че  това  е  в 

рамките  на  техните  правомощия,  като  им  напомняме,  че  при 

разпределението  трябва  да  се  осигури  възможност  на  всички 

български граждани да упражнят правото си на глас за изборите за 

президент и вицепрезидент и националния референдум. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, други предложения? Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев); против – няма. 

Приключихме този случай. 

И едва сега, господин Райков, бих могла да Ви дам думата. 

Връщаме се на т. 6 – Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Исках  да  информирам  комисията,  че 

проведох  разговор  с  председателя  на  РИК  –  Пловдив  област, 

проведох  разговор  и  с  докладчика  на  решението.  Има  съставен 

присъствен  лист,  има  съставен  протокол,  че  всички  членове  на 

районната  избирателна  комисия  са  уведомени  по  телефон  за 

заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Райков. 

Колеги, бях в процес да дам думата по следваща точка,  но 

отново  извън  микрофон  се  постави  спешен  въпрос,  по  който  в 

момента се получава телефонно обаждане. 

Колеги, възразявате ли да разгледаме този спешен въпрос? 

Заповядайте, господин Сюлейман, да поставите въпроса. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, получих запитване 

по телефона във връзка с нашето Решение № 3899-ПВР/НР/МИ, с 

което определихме условията и реда за образуване на избирателните 

секции и избирателните списъци в лечебните заведения и домове за 

стари хора и специализирани институции. Във Вършец има много 

такива лечебни заведения.  Тъй като има противоречие и по-скоро 

разминаване със срока, който е в нашата хронограма, който по закон 

е 48 часа, и там законовият срок е до 3-и, а в нашето решение сме 

определили, че този срок за предаването на избирателните списъци в 

тези лечебни заведения е до 17,00 ч. на 4-и. Затова ние трябва тук 
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най-малкото с протоколно решение да приемем кой срок всъщност 

важи и който евентуално да бъде прилаган по места от съответните 

участници в изборния процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Направихте предложение за протоколно решение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. Моля Ви да гласуваме. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев); 

против – няма. 

Благодаря,  нека  да  уведомим  Районната  избирателна 

комисия, от която сме сезирани, съответната община и съответното 

заведение. 

Колеги, продължаваме със следваща  т. 7 – Доклад относно 

писмо до Министерство на финансите. 

Започваме  с  доклад  относно  писмо  до  Министерството  на 

финансите. 

След това ще помоля госпожа Севинч Солакова да докладва и 

по т. 8 – Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като 

техническите  характеристики при един евентуален втори тур,  нов 

избор,  втори  избор  за  президент  и  вицепрезидент,  сме  изпратили 

само  до  Печатницата  на  БНБ,  предлагам  с  едно  съпроводително 

писмо  до  министъра  на  финансите  да  представим  копие  от 

решението  с  приложението  „Технически  характеристики  на 

бюлетината за нов избор“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

против – няма. 

Колеги, с това давам 23 минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме 12 членове на ЦИК, имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Последен доклад по т. 3, госпожо Цанева. Не сте готова.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  в  зала  по  т.  8  – 

Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа има изготвено писмо до Външно министерство. Адресирано е 

до  господин  Такев  с  оглед  на  неговите  правомощия  по 

организацията  на  изборите  извън  страната.  То  е  и  във  връзка  с 

проведената  днес  среща  по  повод  сроковете  за  отпечатване  на 

протоколите за секциите, включително и на тези – извън страната. 

Възползваме в това писмо да посочим информацията, която 

очакваме да ни бъде предоставена своевременно. Аз очаквах днес, че 

Външно  министерство  вече  ще  са  ни  изпратили  информацията, 

която  се  уточнихме да  ни  бъде  предоставена  –  разпределение  по 

държави  и  секции за  изборите  на  6  ноември 2016  г.,  да  ни  бъде 

предоставено  разпределението  за  новия  евентуален  избор  по 

държави и секции. Разбира се, да ни подадат необходимия общ брой 

на бюлетините  извън страната, защото разбрахме, че те мислят да 

направят  едно увеличение  на  този брой,  за  да  можем да  подадем 

заявка от наша страна.

Предлагам да изпратим това писмо, за да може да очакваме – 

първо, с това ги уведомяваме за протоколите, че „Демакс“ също са 

поели ангажимента да ги сортират с оглед намаляването на времето, 

необходимо на Външно министерство за това сортиране. Ако това 
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бъде направено, ще можем да си осигурим резерв от поне няколко 

часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

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

против – няма.

Приема се.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  Ви 

докладвам информация, която се получава в ЦИК относно дежурни 

служители  в  областните  администрации.  Тази  информация  от 

администрацията да бъде обработвана, обобщавана и предоставена 

на членовете на ЦИК, включително на сътрудниците, които ще ни 

подпомагат в изборния ден.

Докладвам  Ви  писмо,  вх.  №  ПВР-00-211  от  29.10.2016  г. 

Помолих да се прехвърли във вътрешната мрежа в папка с днешно 

заседание  писмо от господин Стефан Манов.

Ще ме извините, ако някой друг колега е докладвал подобно 

писмо.  Моля  да  се  запознаете  с  писмото.  Приветствайки  ни  за 

поставянето на интернет сайта  на комисията актуализиран дневен 

ред  и  на  времеви индекс на  видео  архива от  заседанията,  той ни 

обръща внимание, че това е доста позакъсняло с оглед на влизането 

в сила на Изборния кодекс.

Моля да прочетете внимателно писмото, за да се запознаете, 

за  да  не  отнемам време сега  от заседанието,  когато  имаме важни 

въпроси да решаваме. Ще го предоставя чрез директора на дирекция 

„Администрация“ и на стенографите, защото той препоръчва да се 

ползва една софтуерна програма от стенографите,  за да можем да 

спазим тези кратки срокове.

Аз се обръщам към господин Манов с гореща молба – нека да 

използва целия потенциал, с който разполага, интелектуален и друг, 
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включително с енергията, с която разполага, „сърцето, което тупа за 

България“,  да  използва  и  да  впрегне  всичко  това  за  нещо много, 

много по-разумно. Моля, колеги, запознайте се. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете със следващ доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получаваме вече и 

информация за броя на избирателите по оперативния план. При мен 

има, а предполагам, че и при господин христов има – предлагам Ви 

да се предоставя директно на господин Христов от деловодството, за 

да не губим време, за да може той да си я попълва в табличката.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Само да допълня, че информацията, 

която дават, не е тази, която искаме – дават я по общини, а не по 

райони.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В зала са 14 членове – 14,  са  „за“, 

извън залата са Андреев, Пенев, Баханов, Чаушев, Цачев…

Тук  има  грешка,  затова  трябва  да  гласуваме  отново. 

Системата отчита 14, а при поименното отчитане господин Цачев е в 

залата и гласува, а е отчетено, че не гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще 

трябва отново да подложа на гласуване, системата не е отчела.

Колеги, режим на прегласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

против – няма.

Приема се.

Ще  помоля  след  заседанието  или  когато  излиза  господин 

Христов  да  уведоми  деловодството  за  това  наше  протоколно 

решение.

Продължете, госпожо Солакова.

36



СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  по  същия  начин  пристига 

информация  от  Народното  събрание  за  дежурните  служители, 

графици, които са си организирали. В тази връзка Ви уведомявам, че 

звеното  НСО  от  утре  в  7,00  ч.  застъпва  на  смяна  и  пунктовете, 

звената  на НСО ще бъдат  отворени,  съобразно  нашия оперативен 

план  и  разпределението  по  схемата,  така  както  е  съгласувано  и 

одобрено от ЦИК. Тази информация също да се предостави с оглед 

на движението на извършваните работи от служителите в Народното 

събрание  с  оглед  сключването  на  гражданските  договори  на 

директора на дирекция „Администрация“. 

От  Областната  администрация,  Ви  казах,  продължават  да 

пристигат такива писма. Продължават да пристигат писма и с оглед 

искането ни за предоставяне на информация за условията и  реда, 

при които се съхраняват и които са определени с акт на областния 

управител  за  съхраняване,  транспортиране  и  предоставяне  на 

бюлетините на територията на съответния район. Тази информация, 

знаете, се актуализира и се публикува във вътрешната мрежа. Ако 

към настоящия момент не е направено, ще бъде направено в един 

по-късен час от администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

първа част от докладите на госпожа Солакова, защото в почивката 

разпределих доста преписки, които трябва да бъдат обработени и тя 

да може да ги докладва.

Колеги,  господин  Христов  иска  допълнителна  точка  в 

дневния ред.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.

Колеги, това, което искам допълнително да внеса е във връзка 

с получено писмо от „Информационно обслужване“ АД за отчитане 

дейността  по  Анекс  №  1,  който  сключихме  към  договора  за 

компютърна обработка във връзка с измененията и допълненията на 

Изборния кодекс,  направени така да се каже в последния момент, 

които  излязоха  в  „Държавен  вестник“  миналия  петък,  днес  става 

една  седмица.  Тъй  като  помолихме  много  срочно  да  бъдат 
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изпълнени тези дейности,  в тази връзка  ние е  изпратено писмо, с 

което ни е изпълнило всички дейности, предвидени в Анекс № 1 от 

29.10.2016  към  договор  №  15  от  06.10.2016  г.  за  компютърна 

обработка на данните в РИК и в ЦИК за гласуването на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката и  от  националния 

референдум  на  6  ноември  2016  г.,  като  ни  изпращат  и  приемо-

предавателен протокол, в който подробно се описват извършените 

дейности, а те и в самия Анекс № 1 бяха в 4 части, така  че и тук са 

отчетени извършените действия.

Искам да кажа само, че към отчета е изпратен и диск – CD, с 

извършените  промени в  софтуера,  които по договор  трябва  да  се 

съхраняват  в  ЦИК.  Описано  е,  казах,  по  всяка  една  от  четирите 

точки, понеже пишеше във вътрешната мрежа, предполагам, че го 

има в моята папка, не съм проверявал, но тъй като е три страници, 

смятам  да  не  го  чета.  Още  повече  става  въпрос  за  технически 

детайли. Ще Ви помоля да се запознаете. Знаете, че понякога пише 

едно, а става друго. Да, има ги. 

Писмото е вх. ПВР-00-246, първите от PDF-файла, съответно 

писмото,  а  останалото,  след  него,  с  вх. № ПВР-00-247  е  приемо-

предавателен протокол, който е от три страници. Той е подписан от 

тяхна страна. 

Предлагам  да  приемем  работата  без  забележки  и  да 

упълномощим  председателя  и  секретаря  на  ЦИК  да  подпишат 

приемо-предавателния протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

против – няма.
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Приема се.

Колеги, онова, което току-що одобрихме, беше по отношение 

на обучителния модул.

Сега  кажете  час,  в  който  да  поканим  „Информационно 

обслужване“  и  да  уточним  една  среща  с  представителите  на 

„Информационно обслужване“.

Благодаря, господин Христов.

Продължаваме с следващ докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  преди  да  Ви  докладвам 

писмата, тъй като всичките осем писма са свързани с неупражняване 

правото на глас, лицата питат как могат да оправдаят, ако не могат 

да гласуват, едни от тях са в чужбина, където няма открити секции, 

други питат ако не гласуват на 6 ноември 2016 г., ще им се загуби ли 

правото при евентуален нов избор и балотаж и тъй като решихме да 

приемем след решението на Конституционния съд правила относно 

реда  за  заличаването  на  избирателите  след  гласуване  по 

неуважителни причини в два поредни избора от един и същи вид, 

съм изготвила съобщение. Първо да погледнем съобщението, защото 

то припокрива отговорите, които ще Ви докладвам. 

Съобщението е в моята папка и със следното съдържание: 

„Гласуването  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  е  задължително  и  представлява  изпълнение  на 

граждански дълг.

Лицата, които не са упражнили избирателното си право без 

уважителни причини в два поредни избори от  един и същ вид,  в 

конкретния  случай  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката,  се  изключват от избирателния списък за следващите 

избори за президент и вицепрезидент.

В случай че настъпят горните последици, лицата ще могат да 

упражнят избирателното си право, но трябва да подадат заявление 

до  общинската  администрация  по  постоянен  адрес  за  вписване  в 

избирателния списък и изключването им от списъка на заличените 

лица.
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Неупражняването на правото на глас в изборите за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката  на  6  ноември  2016  г.  не 

възпрепятства  правото  да  гласувате  при  евентуален  нов  избор 

(балотаж).“

Ако имате някакви допълнения, нещо да добавим? Тъй като 

продължават да постъпват писма, хората питат с какви уважителни 

причини и къде да представят документи, че не могат. (Реплики на 

Ивайло Ивков и на Росица Матева.)

Мисля, че с последното изречение отговаряме.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  По  телефона  непрекъснато  ме 

питат.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Мисля,  че  с  последното  изречение 

отговаряме. (Реплики.)

Съгласни  ли  сте  да  добавим  и  последно  изречение,  че 

„гласуването  на  изборите  на  6  ноември  2016  г.  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  или  на  евентуален  нов  избор 

(балотаж) означава гласуване в изборите от един вид“, тоест избори 

за президент и вицепрезидент на републиката?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Означава „гласуване в избори“.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Означава  „гласуване  в  избори  от 

един вид“.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не,  точка  –  означава  „гласуване  в 

избори“.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: „Избори от един вид“.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не  от  един  вид,  означава  „гласуване  в 

избори“, ясно, че от един вид.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

уточнихме текста, предполагам.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,   Румен  Цачев,  Севинч  Солакова), 
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против –  4  (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  Ивайло Ивков,  

Росица Матева).

Приема се.

Колеги, в залата сме 12 членове на ЦИК, имаме необходимия 

кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, бяхме стигнали до т. 6 – Доклади по писма.

Ще  докладва  госпожа  Бойкинова,  но  в  момента  тя  е 

ангажирана с обучение на сътрудници.

Затова преминаваме към т. 8 – Доклади по писма.

Господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо  от  община 

Павел  баня  във  връзка  с  избирателния  списък,  съставен  при  тях. 

Писмото е с вх. № НР-06-6 от 03.11.2016 г. Става дума за това, че 

едно лице е  придобило българско гражданство след 08.08.2016 г., 

съответно  постоянен  адрес  след  тази  дата,  но  е  вписано  в 

избирателния  списък  за  гласуване  за  националния  референдум. 

Питането  е  какви действия  да  предприемат в  този случай.  Лично 

моето становище е, че в избирателните списъци могат да се вписват, 

както и да бъдат заличени имената на избиратели/гласоподаватели и 

след тяхното съставяне. 

В  конкретния  случай,  след  като  лицето  не  е  измежду 

категорията на гласоподавателите,  които имат право да гласуват в 

националния  референдум,  може да  бъде  заличено  с  хоризонтална 

черта,  така  че  да  се  чете  името  в  избирателния  списък  и 

длъжностното  лице,  извършило  заличаването,  да  се  подпише  и 

впише имената си и качеството, в което е извършило заличаването. 

Това е моето лично мнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, откривам разискванията.

Има ли противни становища?

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще бъда кратка, за да кажа, че има 

и друга теза в случая.
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Аз лично считам, че след като има официални органи, които 

по закон са задължени да съставят избирателните списъци, те имат 

тази  грижа  да  проверяват  кои  лица  се  включват  в  избирателния 

корпус. В случая съставеният списък от държавни органи включва 

това лице и лично аз считам, че той трябва да остане в списъка и да 

гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други становища?

Колеги,  чухме  предложението  на  господин  Цачев.  Чухме 

изказано становище.  Други становища не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на 

докладчика.

Колеги, гласуваме.

Колеги,  тъй като имахме технически  проблем,  до  неговото 

отстраняване, сега ще помоля да прегласуваме.

Прегласуваме  предложението  на  докладчика  –  който  е 

съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? – Двама.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева),  против – 2  (Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова).

Продължете, господин Цачев, със следващ доклад.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ПВР-

00-245  от  04.11.2016  г.,  постъпило  в  ЦИК  от  „Информационно 

обслужване“  във  връзка  с  постъпили  въпроси  от  районните 

избирателни  комисии  относно  вписването  на  представители  в 

регистрите,  които  се  публикуват  на  интернет  страниците  на 

комисиите. 

Обсъдихме  постъпилите  въпроси  с  „Информационно 

обслужване“. По този повод е постъпило при нас писмо, отнасящо се 

до  поставените  въпроси.  Писмото  е  в  моята  папка.  То  касае 

технически  въпроси.  В  същността  си  има  и  правна  страна.  Във 

връзка  с  грешки,  които  могат  да  се  получат  при  публикуване  на 
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упълномощените представители, в т. 1 се оказва, че ако грешката е 

техническа РИК може да се свърже с лицето по поддръжката, тази 

грешка да бъде изяснена и оправена. Също така в т. 1, буква „б“ се 

указва,  че  ако  грешката  е  по  отношение  на  некоректно  подадени 

данни  от  партия,  коалиция  или  инициативен  комитет,  тогава 

районната избирателна комисия следва да вземе решение и да бъде 

анулирано  това  удостоверение,  свързано  с  некоректно  подадени 

данни от партията и лицето е публикувано.

Точка 2 и т. 3 касаят правото едно лице да бъде представител 

на партия, коалиция или инициативен комитет в изборите, съответно 

в референдума, съответно в двете заедно, за изборите.

Точка 2 казва, че когато партия, коалиция или инициативен 

комитет участва и в изборите, и в референдума при въвеждането на 

данните,  при  извършването  на  проверка,  защото  проверката  се 

извършва от РИК в един модул, който те го имат при тях създаден от 

„Информационно обслужване“, при проверката може да излезе, че 

тези лица ги има вече като лица, които ще бъдат вписани в списъка 

на изборите, но същите лица са подадени и за референдума, тогава 

районната избирателна комисия прави отметка м модула и допуска 

тези лица да бъдат публикувани за представители и за референдума 

и няма да има проблем. Това, разбира се, е така.

В третия случай, когато едни и същи лица бъдат предложени 

за представители на две различни партии или две различни коалиции 

или  инициативни  комитети,  които  са  регистрирани  отделно  за 

изборите и отделно за референдума, но имаме дублиране на имената 

на лицата, по същия начин може да постъпи районната избирателна 

комисия, да ги допусне да бъдат публикувани, тъй като става дума за 

отделни  участия  на  субекти,  които  участват  в  изборите  и  в 

референдума.  В  единия  случай,  за  изборите,  в  другия  случай  - 

националния референдум. Тогава е допустимо едно и също лице да 

бъде  упълномощен представител  и  да  бъде  публикувано неговото 

име.  Затова  става  дума  като  писмо,  което  всъщност  предлагам, 

колеги,  да  бъде  изпратено  от  името  на  Централната  избирателна 

комисия  като указание до районните избирателни комисии.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.

Колеги,  правим  допълнение,  че  лицата  вече  са  вписани, 

естествено с информацията, която излиза по повод това вписване. 

Колеги, предложението е това да изпратим като инструкция 

от ЦИК към районните избирателни комисии.

Имате ли предложения? Други? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

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

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

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № ПВР-23-101 от 04.11.2016 г. 

сме  получили  запитване  от  госпожа  Зорита  Бишов,  която 

председател  на  секционна  избирателна  комисия  в  Швейцария. 

Нейното питане е във връзка с приложението на Приложение № 22-

ПВР/НР – декларацията, която попълват избирателите. Във връзка с 

питането,  казвам, в моята папка – коя декларация да се използва. 

Приложила е към писмото и декларацията, която е само „ПВР“, но 

тя касае само изборите ПВР, които трябваше да правим и после я 

обединихме  с  референдума.  Така  че  в  писмото  отговаряме,  че  се 

ползват образци ПВР/НР и образци ще получат. Така че по тази част 

от въпроса е ясно.

Другият въпрос, който поставя, е защо трябва да се попълват 

две  декларации  в  оригинал.  И  на  този  въпрос  отговаряме,  че 

декларациите се отделно за всеки вид гласуване и се прилагат към 

съответния избирателен списък като неразделна част от него след 

приключване на изборите. Даваме яснота по питането.

Предлагам  да  го  изпратим,  тъй  като  тя  е  участник  в 

секционна избирателна комисия.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Може ли, ако колегата Цачев се 

съгласи,  там,  където  сме  сложили  наклонени  черти,  да  сложим 

„съответно“? Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  запитване  от  община  Мизия  във 

връзка с попълване на протоколите по Решение № 8364 за изборите 

и за  референдума,  по отношение на  Решението № 3796,  както и 

методическите указания – въпроси, които вече се повтарят не един 

път.

Свързах се със секретаря на община Мизия, област Враца и 

уточнихме отговорите по така поставените въпроси. Тъй като вече 

имаме запитвания, отговаряме еднозначно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, тъй като регистрациите, знаете, са ни приоритетни, 

преминаваме към т. 2 – Регистрация на наблюдатели.

Госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Колеги, в папка с моите инициали Ви предлагам проект на 

решение  искане  за  регистриране  като  международен  наблюдател 

представител на парламентарната група Азербайджан – България на 

Парламента на Азербайджан за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № ПВР-04-01-268 от 04.11.2016 г. с искане да бъде регистриран 

като  международен  наблюдател  представител  Рауф  Алиев  от 

Република Азербайджан.

Предлагам да бъде регистриран като наблюдател Рауф Алиев, 

да  бъде  вписан  в  публичния  регистър  и  да  му  бъде  издадено 

удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.
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Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3965-ПВР/НР.

Колеги, надявам се, че т. 2 я изчерпахме за днес.

По т. 3 – Медийни пакети.

Последен медиен пакет и причините защо се докладва сега.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  папка  „Медийни  пакети“  за 

днешна дата, договор, вх. № НР-20-572, по технически причини днес 

пристигна договорът. Заявката разгледахме едва вчера и затова днес 

ни е изпратен.

Договорът  е  между  в.  „Черно  море  прес“  ЕООД  и 

инициативен  комитет,  представляван  от  Каролина  Бойчева. 

Договорът е на стойност 9874,80 лв. с ДДС като има съответният 

план. В края на договора ще го видите. Каре, квадратура – пише в 

кв.см.  –  850,  и  второ,  квадратура  –  на  страница  последна,  1000. 

Общо стойността на двете е, както Ви съобщих 9874,80 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не считам, че следва да подкрепим този 

договор, тъй като не виждам кога изобщо ще се изпълнят някакви 

действия. А ако са изпълнени вече, то това е по-скоро утвърждаване 

постфактум за вестник, който е регионален и близо една четвърт от 

сумата  от  медийния  пакет  за  информационно-разяснителна 

кампания е абсолютно неоправдано, считам, и няма да се изпълнят 

целите, поставени в специалния закон, а именно значителна част от 

аудиторията да бъде информирана. Да не говорим, че няма кога да се 

изпълни, ако не е така както предполагам и както с колегата Цанева 

тук, извън микрофон, получих обяснения. Тъй като днес е петък и 
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няма  кога  да  се  изпълни  във  вестник  информационно-

разяснителната кампания, при положение че утре такава е забранена.

Ако пък вече беше изпълнен, следваше да ни се представят 

доказателства за изпълнението на договора, за да го утвърдим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.

Има ли други изказвания? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Севинч 

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

Райков, Цветозар Томов, Росица Матева).

Приключихме и с тази точка от дневния ред.

Колеги,  в  момента  продължаваме  с  регистрация  на 

застъпници, публикуване на представители. 

Господин Пенев ми даде индикация, че има доклад по тази 

точка, като и господин Цачев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  колеги,  Централната  избирателна 

комисия с вх. № ПВР-20-23-106 от 04.11.2016 г., е постъпил списък 

на упълномощени представители на коалиция от партии „Обединени 

патриоти  –  НФСБ,  Атака  и  ВМРО“.  Списъкът  е  съобразно 

приложение към Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. В него са 

посочени 17 лица, които да бъдат вписани като представители извън 

страната. 

Поискано е да бъдат вписани и за изборите за президент и 

вицепрезидент  и  за  информационно-разяснителната  кампания  за 

националния референдум.  Списъкът  е  подписан от упълномощено 

лице, като към списъка е представено пълномощно за надлежното 

му упълномощаване. Тъй като тази коалиция е регистрирана само в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  и  няма  регистрация  в 

информационно-разяснителната  кампания за  националния 
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референдум, считам, че следва с протоколно решение да одобрим 

публикуването на списъка в изборите за президент и вицепрезидент. 

В днешния ден е постъпил още един списък, допълнително 

представен от същата коалиция. Във втория списък е посочено, че 

искането  е  само за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Този 

втори  списък  е  за  допълнително седем лица.  И по  отношение на 

лицата  от  първия  списък,  и  по  отношение  на  лицата  от  втория 

списък  е  извършена  съответната  проверка  от  „Информационно 

обслужване“ дали отговарят на изискванията на закона.

Поради  изложеното  Ви  предлагам  да  вземем  протоколно 

решение,  с  което  да  публикуваме  посочените  упълномощени 

представители  на  коалиция  от  партии  „Обединени  патриоти  – 

НФСБ,  Атака  и  ВМРО“  в  съответния  регистър  на  Централната 

избирателна комисия за представители извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги,  с  протоколно решение одобряваме  публикуване на 

страницата на Централната избирателна комисия.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  може  би  единствено 

пропуснах  да  кажа,  че  списъците  са  представени  на  технически 

носител на CD.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

против – няма.

Прие се това предложение.

Мисля, че вие  се заявихте, господин Цачев, при регистрации, 

наблюдатели, застъпници и представители.

Заповядайте.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам Ви списък, вх. №НР-12-

26 от 04.11.2016 г. на упълномощени представители на инициативен 

комитет,  представляван  от  Станислав  Трифонов.  Посочени  са  в 

списъка  две  лица  –  да  бъдат  публикувани  в  списъка  на 

упълномощените  представители,  който  публикуваме  на  интернет 

страницата на ЦИК. С вх. № ЦИК-00-670 от 04.11.2016 г. в ЦИК е 

получено писмо за извършената проверка за тези лица. Отговарят на 

изискванията  и  предлагам  да  приемем  протоколно  решение,  като 

всъщност  по предходно наше решение по същия начин на същия 

инициативен комитет, тези лица да бъдат добавени към публичния 

списък на упълномощените представители на интернет страницата 

на ЦИК за извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

против – няма.

Прие се това предложение.

Има  ли  още  по  тази  точка?  Не  виждам.  Мисля,  че  и  нея 

изчерпахме.

Остава тук по т. 3б – доклада относно машинно гласуване, 

който ще дойде в по-късен момент.

Заповядайте за частичен доклад.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  По  същество  обученията  вървят.  Днес 

привършват  вече,  последният  е  в  17,30  ч.  Както  си  знаем, 

обученията  си  вървят  в  късните  часове,  както  неведнъж  сме  го 

казвали. Оптимизацията ще върви занапред.

Общо взето процесът завършва към 17,30 ч. за обучението за 

машинно гласуване.
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В  моя  папка  с  вх.  №  ПВР-23-107  от  04.11.2016  г.  сме 

получили  въпросния  списък  на  техниците,  които  ще  обслужват 

въпросните  машини в  предизборния  ден и  в  изборния ден.   Това 

нещо е  във  вътрешната  мрежа.  Предлагам да  се  обособи в  папка 

отделна в деловодството,  защото естествено ще дойдат проблеми, 

които не искам да ги мисля. Но да бъдат на разположение на всички 

във  вътрешната  мрежа в  удобен  вид  за  четене,  за  да  може да  се 

реагира както в предизборния ден, така и в изборния ден. Толкова за 

техниците.

Продължавам сега с техниците пак. Във вътрешната мрежа с 

вх. № ПВР-23-100 от 3.11.2016 г. има проект за бадж на въпросните 

ни  техници,  които  вече  ги  знаете  по  списък.  Вижте  какво 

представлява този бадж. Моля да го отворите, да го видите. Той е 

направен по модел на баджове за анкетьори, така както са съгласно 

нашето решение. Ако решите, можем и да го усъвършенстваме. Там 

е посочено, че е само техник „машинно гласуване“. Може би е добре 

да сложим и други реквизити.

Има ли предложения, уважаеми колеги?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам в баджа, който ще има 

лицето, да има вписани имената му и да има поставен печат върху 

баджа  на  фирмата,  за  да  може  по  този  начин  да  имаме  и 

официалност,  по отношение на  легитимацията  на  това  лице.  Още 

повече става въпрос за машини при евентуална намеса върху тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това 

предложение?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напълно подкрепям това предложение за 

име  и  печат  и  моля  веднага,  като  го  приемем,  ще  изпратя  и 

въпросното  писмо,  за  да  може  да  се  реагира,  да  могат  да  си  ги 

отпечатат наново веднага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева),  против – няма.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  не  знам  дали  е  във 

вътрешната мрежа, но текстът е кратък. Директно Ви цитирам текста 

и става въпрос, че с вх. № ПВР-00-234 от 02.11.2016 г. сме получили 

уведомление  от  „Информационно  обслужване“  по  отношение  на 

онзи ключ, който Ви докладвах по-предния ден, че общо взето са 

поне тези тестове за криптиране, декриптиране са минали успешно. 

Докладвам  Ви,  че  поне  тези  тестове  са  минали  успешно  към 

настоящия момент. Това е добра новина, честно да Ви кажа.

Продължавам по-нататък.

Докладвам, с  вх.  № ПВР-22-458 от 20.10.2016 г.  гражданин 

ни уведомява, че нашият документ – Изборен кодекс, бил нечетим 

на нашата страница и бил неактуализиран.

Към 12,00 ч. текстът е актуализиран с всичките му промени 

към настоящия момент и е качен на страницата. За сведение. Просто 

бях изчакал да се променят законите и да си влязат в сила. Това е 

там.

С вх. № ПВР-20-541 от 27.10.2016 г. Ви уведомявам, че от 

„България от ер“ сме получили искане от репортер да може да снима 

в  затвора  в  Пловдив  в  изборния  ден.  По  същество  говоря,  по-

простичко. Проведох разговор с въпросния репортер, докладвам Ви 

го за сведение – след проведения разговор репортерът се е отказал да 

прави съответния репортаж. Това е за сведение. Това е засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това 

беше частичен доклад по т. 3б. Надявам се, че в рамките на днешния 

ден ще можем да продължим с тези доклади.

Колеги,   регистрации,  допускане  на  партии,  коалиции  за 

участие в частични избори?

Първа беше са заявила госпожа Матева.
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Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, проектът е № 3958 допускане на партия 

„Българска социалистическа партия“ за участие в частичен избор за 

кмет  на  кметство  Генерал  Киселово,  община  Вълчи  дол,  област 

Варна.

Постъпило е заявление от представляващия партия, подадено 

от пълномощник, заведено под № 7 на 04.11.2016 г. Към заявлението 

са  представени необходимите документи. Партията е регистрирана 

в  ЦИК  с  Решение  №  1842-МИ  от  04.09.2016  г.  Заявено  е 

наименование  за  изписване   върху  бюлетината  Българска 

социалистическа партия,  с  главни букви. Това са изискванията  на 

чл. 463  и  чл.  464  от  ИК,  поради  което  Ви  предлагам  да  вземем 

решение,  с  което  да  допуснем  партия  Българска  социалистическа 

партия  за  участие  в  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Генерал 

Киселово, община Вълчи дол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева),  против – няма.

Това е Решение № 3966-МИ.

Колеги, има ли още за допускане или за регистрация? 

Заповядайте, госпожо  Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  проект  на 

решение  относно  допускане  на  партия  „ВМРО  –  Българско 

национално движение“ за участие в частичните избори за кмет на 

кметство Генерал Киселово, кметство Долна кула, кметство Вълчин. 

Постъпило  е  заявление  от  партията,  подписано  от 

пълномощник, заведено под № 6 в регистъра. Заявено е искане за 
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отпечатване на наименованието на партията в бюлетината: „ВМРО – 

Българско национално движение“, с големи букви.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно състояние на партията,  удостоверение от Сметната палата, 

пълномощно.  Партията  е  регистрирана  в  ЦИК  съгласно 

Решение № 1973-МИ от 07.09.2015 г. 

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

кодекс  за  допускане  на  партия  „ВМРО  –  Българско  национално 

движение“ за участие в частичните избори за трите кметства, които 

по-горе изброих, поради Ви предлагам да допуснем партия ВМРО за 

участие  в  частичните  избори  със  съответното  наименование  на 

партията за отпечатване в бюлетината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3967-МИ.

Сега  отиваме  на  към  следваща  т.  6  –  Доклади  по  дела, 

жалби и сигнали.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за господин Баханов.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам Ви,  вх.  № към 

ЧМИ-22-4 от 04.11.2016 г., което е писмо, получено по електронната 

поща като лице, посочило се като  Марина Райкова. Сочи, че подава 

отново сигнал за предизборна агитация на чужд език от страна на 

кандидата за кмет на район „Младост“ – София, Людмила Божилова 

от Реформаторския блок.

„Сигналът е оформен, съгласно Вашите изисквания. Надявам 

се,  че  ще  бъде  разгледан  и  този  път  ще  бъда  уведомена 

своевременно за решението Ви. Или ако не отговаря на изискванията 
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Ви, както е записано в ИК, приложено изпращам файл със сигнала, 

подписан и сканиран, и две снимки“.

Колеги,  колегата  Баханов  е  подготвил  писмо,  с  което  да 

уведомим, че Централната избирателна комисия се е произнесла с 

решение,  че  в  ОИК-Столична  община  има  подадена  идентична 

жалба от друго лице, има произнасяне, съответно ние сме отменили 

решението.  Проектът  за  решение е  в  папка с  неговите  инициали, 

предполагам.

Предлагам  да  гласуваме  така  предложеното  писмо  като 

отговор на този сигнал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Цанева),  против – няма.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  т.  8  –  Доклади  по 

писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова, която ще докладва пак 

на части, след това госпожа Бойкинова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  между  другото 

днес има много такива  приемо-предавателни протоколи за ЦИК – 

приел директор на дирекция „Администрация“, може би трябва да ги 

съберем на едно място и да ни каже точно за какво става дума.

Към  вх.  №  ПВР-02-29  от  04.11.2016 г.  един  приемо-

предавателен протокол между Екатерина Георгиева – на Народното 

събрание  предал,  за  ЦИК  приел  –  Красимира  Манолова,  имаме 

прието  копие  от  заповед  от  04.11.2016  г.  на  главния  секретар  на 

Народното  събрание  за  осигуряване  на  пожаробезопасни  условия 

при работата на ЦИК в предоставените им за ползване помещения в 

сградата на Народното събрание, пл. Александър I № 1 и заповед на 
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председателя  на  Народното  събрание  за  въвеждане  на  мерки  за 

ограничаване  преминаване през  загражденията  и движението през 

вътрешния двор в сградата на Народното събрание във връзка със 

започване изпълнението на договор за строително-монтажни работи, 

преустройство на зала „Св.София“ в пленарна зала. 

Аз  лично  не  съм  уведомена,  че  такъв  ред  въвеждаме  за 

кореспонденция  между  Народното  събрание  и  Централната 

избирателна  комисия,  защото  би  следвало  да  го  получим  от 

представляващо администрацията или Народното събрание лице. 

С инструкцията трябва да бъдат запознати всички членове на 

ЦИК  и  аз  лично  предлагам  всички  тези  приемо-предавателни 

протоколи, които госпожа Манолова е подписала, да бъдат доведени 

до знанието на членовете  на ЦИК като за целта да има копие по 

стаите, защото става дума за пожаробезопасна работа, става въпрос 

за ограничаване на движение с  оглед СМР-та.  Всички въпроси са 

важни. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

тишина! (Реплики на Ивайло Ивков.)

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Важни са въпросите. Нека във всяка 

стая поне да има копие. Може би ще се организира и срещу подпис 

да бъдат уведомени членовете на Централната избирателна комисия. 

Просто нямам представа каква е била идеята на администрацията. За 

сведение Ви го докладвам засега и възлагане на тази дейност.

Уважаеми колеги,  с  вх.  № ПВР-04-01-179 от  24.10.2016 г., 

сме  получили  писмо  от  Министерството  на  външните  работи  от 

господин Василий Такев – постоянен секретар.  То е във връзка  с 

писмото, което гласувахме. Аз ще Ви помоля, тъй като писмото в 

едната  част  съдържа напомняне за техния поет ангажимент да ни 

предоставят  информация  за  разпределението  по  държави  за 

президент  и  вицепрезидент,  те  са  включили  и  национален 

референдум  извън  страната,  както  и  списък  с  брой  гласували  в 

държави с открити секции. За сведение го докладвам.

Уважаеми колеги, няколко писма, които са свързани, ще Ви 

докладвам.
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От  Външно  министерство  до  главния  секретар  на 

Министерския  съвет  е  изпратено  писмо  с  копие  до  Централната 

избирателна  комисия.  Писмото  е  с  вх.  №  ПВР-04-01-267  от 

04.11.2016 г. Може би ще трябва да ви го прочета. Ще ме извините, 

ако е загуба на време.

„Във  връзка  с  организационно-техническата  подготовка  на 

евентуален  нов  втори  избор  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република  България и  осигуряването  на  изборните  книжа  и 

материали за секционните избирателни комисии извън страната Ви 

информираме, че н а Министерството на външните работи следва да 

бъдат осигурени 380 000 бюлетини, 120 броя печати за СИК  извън 

страната, по 350 броя от другите  изборни книжа и материали, като 

например  протоколи  на  СИК  за  отразяване  на  резултатите  от 

гласуването, отличителни знаци и други за нуждите на всяка една 

секция. 

Напомняме  Ви  отново,  че  изборните  книжа  и  материали 

следва да бъдат осигурени възможно най-рано, но не по-късно от 

12,00 ч. на 8 ноември 2016 г., вторник, след отпечатването предвид 

необходимостта от създаване на организация по изпращането им в 

избирателните секции извън страната, както и технологичното време 

за транспортирането и получаването им“. 

Получихме писмо от госпожа Веска Янева, вх. № ПВР-03-47 

от 04.11.2016 г., в което се казва – в писмото, то е изпратено между 

другото до господин Стоев – директор на дирекция „Протокол“ в 

Министерството на външните работи, който оперативно отговаря по 

тези  въпроси  със  снабдяването  на  секциите  извън  страната с 

материали. В писмото на Василий Такев липсва  информация за броя 

на печатите, които трябва да бъдат изработени. Обръщам внимание, 

че на Министерството на външните работи са предадени 550 печата. 

Тоест, на това също е отговорено.

Колеги,  още  едно  писмо  във  връзка  с  гласуването  извън 

страната.  От  Външно  министерство  до  Печатницата  на  БНБ са 

изпратили искане на определена информация, но от там печатницата 

е изпратила отговор, че всичко, което се иска от Министерството на 

56



външните работи, следва да се адресира до Централната избирателна 

комисия, която разбира се да препрати, ако реши, тази информация 

да  бъде  предоставена,  както  изискват  договорните  ни 

взаимоотношения.

По  тази  причина  ние  получихме  писмо  от  МВнР,  това  е 

вх. № ПВР-04-01-266 – във връзка с предварителната подготовка за 

изпращане  на  изборните  книжа  и  материали  до  секционните 

избирателни комисии  извън страната при евентуален втори тур на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  в  МВнР  се  разработва 

транспортна схема, която се изпраща предварително на компанията 

превозвач  и е  необходима информация за  определеното тегло на 

всяка  пратка.  В тази  връзка  ни препращат  това  писмо,  изпратено 

преди  това  на  Печатницата  за  съдействие,  да  получат  от 

Печатницата  на  БНБ информация  относно  теглото  на  500  броя 

бюлетини,  размерът  на  бюлетината.  Предлагам  Ви  с  писмо  до 

Печатницата  на  БНБ,  с  копие  до  Министерството  на  външните 

работи, разбира се, господин Такев, но да се изпрати и по имейла на 

господин Росен Йорданов да изпратим с  искане да се предостави 

тази информация на  Министерството на външните работи с оглед 

организация на гласуването извън страната. Дотук това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това 

предложение, коментари имате ли?

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Продължаваме с доклад от госпожа Бойкинова.

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  ако  ми  разрешите,  осем 

писма са – ще Ви ги докладвам всички заедно, тъй като отговорите 

са идентични със съобщението, което гласувахме. Тоест, във всички 

отговори обясняваме,  че  няма  нужда да  се  подават  специално по 
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уважителни причини. При негласуване последици ще настъпят едва, 

когато не упражнят правото си на глас  в два поредни избора от един 

и  същи  вид,  както  и  че  неупражняването  на  правото  на  глас  в 

изборите за президент и вицепрезидент не възпрепятства правото им 

да гласуват при евентуален нов избор или балотаж, както и че извън 

страната могат  в  избраната  от  тях  секция  в  местата,  където  има 

открити секции, независимо дали са подали заявление, или не, или 

са включени в списъците за гласуване извън страната. 

Отговорите  са  в  моята  папка.  Тъй  като  са  идентични,  Ви 

предлагам да ги гласуваме всички заедно. Ако разбира се възразите, 

ще ги докладвам едно по едно,  но всички са идентични и съм ги 

събирала.

Ако  не  възразявате,  ще  изчета  само  номерата:  писмо  до 

господин Йордан Христов, вх. № ПВР-22-59 от 04.11.2016 г.; писмо 

до  госпожа  Доротея  Томова,  вх.  № ПВР-22-590  от  04.11.2016  г., 

писмо  до  госпожа  Савина  Иванова,  вх.  №  ПВР-22-571  от 

02.11.2016 г.,  до  госпожа  Мария  Иванова,  вх.  №  ПВР-22-482  от 

24.10.2016  г.,  до  госпожа  Мирела  Павлова,  вх.  № ПВР-22-504  от 

25.10.2016  г.,  до  господин  Ради  Марков,  вх.  №  ПВР-22-573  от 

20.10.2016  г.,  до  господин  Георги  Цветков,  вх.  № ПВР-22-527  от 

28.10.2016 г., до госпожа Калина Йорданова, вх. № ПВР-22-544 от 

31.10.2016 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря  на  колегата  Бойкинова. 

Хубаво  е, че в днешно заседание стана ясно за всички избиратели, 

тъй като тези въпроси ги вълнуват и те ги поставят и по телефон, 

освен по електронната поща.

Колеги,  имате  ли  предложения  към  предложения  текст  на 

отговор? 

Анблок  гласуваме  всички  отговори,  тъй  като  въпросите  са 

идентични, и отговорите – съответно.

Не  виждам  желаещи  да  вземат  отношение  по  текста  на 

писмото. Съгласни сте, казва Таня Цанева. Благодаря.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

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

против – няма.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В тази връзка има писмо от кмета на 

район  „Студентски“,  в  който  ни  изпраща  две  молби  –  да  се 

произнесем с указание за последващи действия.  В двете молби се 

цитира,  че  единият  избирател  ще  бъде  в  Холандия,  другият  -   в 

Индия.  Предлагам  вместо  да  връщаме  преписката  на  район 

„Студентски“, даже единият молител има и телефон да отговорим по 

мейл,  че  могат  да  гласуват  извън  страната,  независимо  че  не  са 

подали  заявления,  ако  в  местата  има  открити  секции,  както  и 

последици от неупражняване правото на глас, които ще последват 

след негласуване в два поредни избора от един и същи вид, в случай 

президент и вицепрезидент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

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

против – няма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо, 

вх. № ПВР-05-106 от 04.11.2016 г., от областния управител на област 

София.  То  е  в  отговор  на  наше  писмо,  с  което  ние  изискахме 

информация относно залите и с което ни уведомяват, че 23-РИК ще 

е в зала „Универсиада“, а 24-РИК и 25-РИК – в зала „Арена армеец“, 

като  с  предходно  писмо,  разпределено  на  госпожа  Матева, 

областният управител ни е  изпратил съответно и план-схемите на 

залите  за  разположение  на  районните  избирателни  комисии. 
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Писмото  е  вх.  №  ПВР-05-94  от  02.11.2016  г.  Докладвам  Ви  за 

сведение.

КАТЯ ИВАНОВА: График има ли?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не, само следните зали, и съответно 

в  предишното  писмо,  което  Ви  докладвах,  са  със  схема  на  зала 

„Универсиада“ и 23-РИК, 24-РИК и 25-РИК – в зала „Арена армеец“. 

Но за предприетите мерки – не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, тъй като в нашето писмо, което 

сме  изпратили  на  временно  изпълняваща  длъжността  „областен 

управител“, сме помолили да ни изпрати информация за готовността 

за предоставяне на помещения/зали, това според мен е останало от 

стария текст. Второто ни искане – да ни информира за предприетите 

мерки да не бъде допуснато едновременно струпване на членовете 

на СИК и осигуряване на  възможност за  спокойно изчакване  при 

предаване  на  книжата.  В  момента  областният  управител  с  това 

писмо ни отговаря по първото ни зададено питане, въпреки че ние 

вече имаме отговор на този въпрос и в момента, в който изпратихме 

писмото, имахме вече получени схемите. 

Предлагам Ви да върнем по мейла писъмце с втората част от 

нашия въпрос, а именно: „Уважаема госпожо Областен управител, 

моля  да  ни  информирате  за  предприетите  мерки  да  не  бъде 

допуснато струпване едновременно членове на СИК и осигуряване 

на възможност за спокойно изчакване при предаване на книжата в 

зала „Арена армеец“ и в зала „Универсиада“.“

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само областния управител ли?

РОСИЦА  МАТЕВА:  Пак  на  всички  –  на  областния 

управител, на трите РИК и Томислав Дончев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И Столична община.

РОСИЦА МАТЕВА: Не, на Столична община – не, защото те 

ни заявиха, че не изземват чужди правомощия и нямат ангажимент. 

Само може би  до  Столичния  ОИК,  защото  и  те  ще  бъдат  в  зала 
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„Универсиада“.  До  трите  РИК,  ОИК,  областния  управител  и  до 

господин Томислав Дончев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия 

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

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов),  против – няма.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам Ви писмо, вх. № ПВР-15-

262 от 04.11.2016 г.,  от районна избирателна комисия,  в която ни 

казват,  че считат за много нецелесъобразно указанието, което сме 

дали в Методическите указания, а именно протоколите за предаване 

и приемане на изборни книжа да бъдат прибирани в чувалите, тъй 

като сверяването на номерата на протоколите, които се предават в 

РИК и информацията относно броя предадени бюлетини и броя на 

избиратели се намират именно в тези протоколи. Казват,  че те са 

17 човека,  разпределят  се  по  двама  да  приемат,  секционните 

избирателни  комисии  са  близо  500,  което  означава  1000  такива 

протокола и ще стане много трудно те съответно да се ровят в тези 

1000 протокол, защото тези двама човека не знаят които секционни 

избирателни комисии ще приемат, за да си подготвят предварително 

приемо-предавателни  протоколи.  Това  са  приемо-предавателните 

протоколи  за  изборните  книжа  преди  изборния  ден,  които  ние 

запечатваме в чували. В момента, в който те предават,  са длъжни 

РИК да сверят с протокола какво точно са приели и казват, че това 

много  ще  затрудни  работата  им.  Молят  да  изменим  дадените 

методически  указания,  което  е  невъзможно  в  днешния  ден. 

Докладвам Ви го за сведение. (Реплика на Росица Матева.)

Първият  не  знае  коя  СИК ще приеме  и  как  ще  се  рови  в 

папка. Не е така! (Реплики на Росица Матева.) Хиляда да копират – 
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500  секции,  два  протокола,  единият  за  референдум,  един  за 

изборите, какво? Хиляда! (Реплики.)

Докладвам Ви за сведение, вх. № ЧМИ-07-24 от 26.10.2016 г. 

То  е  с  копие  до  нас  от  Столична  община  до  Печатницата  на 

„Демакс“  относно  сключването  на  договор  за  отпечатване  на 

протоколи. Това е офертата,  договорът е сключен, протоколите са 

отпечатани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  първо  Ви 

докладвам  току-що  разпределеното  ми  писмо  във  връзка  с 

предложението  за  образуване  на  избирателни  секции в  община 

Вършец.  Това е  казус,  който в  следобедните  часове  на  днешното 

заседание  се  запознахме  и  с  протоколно  решение  приехме  да  се 

изпълнява в този случай Решение № 3899.

Писмото  е  от  кмета  на  община  Вършец,  като  към  него  е 

приложена заповед на директора на лечебното заведение, в което е 

образувана  тази  секция.  Приложен е  също така  списъкът  на  тези 

лица. Те са общо 87 на брой и като се обръщат към нас с изрично 

решение да  излеем по този случай и писмено да  ги уведомим по 

отношение  действията,  които  да  предприемат  в  тази  връзка.  Ние 

гласувахме протоколно решение. Аз междувременно им се обадих и 

им предадох, че ЦИК има протоколно решение, но то явно тях не ги 

удовлетворява, а искат писмено да имат решение, което да изпълнят.

Предлагам да подготвя писмо и в този смисъл да им отговоря 

да си образуват секция и да могат да гласуват избирателите в така 

откритата избирателна секция и по списъка, както е подготвена, от 

директора на лечебното заведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Няма.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги, понеже се налага да изляза, Ви моля да определим 

лице,  което  ще  води  заседанието  до  момента,  в  който  госпожа 

Солакова или аз се върнем.

Предложете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Предлагам колегата Росица Матева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 

други предложения?

ОБАЖДАТ СЕ: Не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Цветозар Томов),  против – 2 (Ивайло Ивков, Росица Матева).

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо, 

вх. № ПВР-23-102 от 04.11.2016 г.,  изпратено от МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“ – Пловдив. С него се пита дали персонала, който е на работа 

в деня на изборите, ще има право да гласува в избирателната секция, 

разкрита  на  територията  на  лечебното  заведение.  Предлагам 

Централната избирателна комисия да им отговори, че съгласно т. 7 

от Решение № 3899-ПВР/НР от 30.10.2016 г. служителите в МБАЛ 

„Св.  Иван  Рилски“,  които  в  деня  на  изборите  са  на  работа  в 

лечебното заведение, ще могат да гласуват като биват дописани в 

избирателния списък, ако е открита избирателна секция.

Ако нямате други предложения, предлагам да гласуваме този 

отговор.

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

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,   Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Цветозар Томов),  против –1 (Мартин 

Райков).
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Заповядайте  за  най-важните  и  спешните,  които  касаят 

наистина упражняване на изборни права да разгледаме сега. 

Колегата Грозева е наред, след това колегата Христов.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, ще бъда много кратка.

Колеги, в моя папка от днешна дата е качено кратко писмо до 

всички кметове на общини: 

„Напомняме Ви,  че  членовете  на  секционните избирателни 

комисии за времето, необходимо им за работа в съответната комисия 

в  деня  преди  изборния  ден;  в  изборния  ден  и  следващия  ден  се 

осигуряват  като  лица,  упражняващи  трудова  дейност  на  изборна 

длъжност.  Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално 

осигуряване  и  Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на 

държавния бюджет съгласно чл. 97 от Изборния кодекс (изм. ДВ, бр. 

39 от 2016 г.).“

Налага се да изпратим такова писмо, тъй като има изменение 

във връзка с внасянето на осигурителните вноски при изплащане на 

възнагражденията  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии. Предлагам да се изпрати по електронната поща още тази 

вечер, след като се подпише.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, имате ли предложения? 

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Колега Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  днес  се  получи,  и  то  в 

следобедните часове, писмо от „Би Ти Ви медия груп“, подписано 

лично  от  господин  Венелин  Петков  –  директор  на  дирекция 

„Новини,  актуални  предавания  и  спорт“.  Писмото  е  качено  във 

вътрешната мрежа в моята папка. То е последното,  вх. № ПВР-20-

632  от  31.10.2016  г.  Понеже  може  всички  не  го  четат,  аз  ще  го 

прочета.
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„Във връзка с приложението на нормата по чл. 204, ал. 3 от 

Изборния кодекс, съгласно която резултатите от социологическите 

проучвания следва да се оповестяват след 20,00 ч. на изборния ден, 

бихме  искали да  получим Вашето  становище относно  следното  – 

оповестяването през деня на резултатите на процента на гласували 

„не подкрепям никого“, попада ли според Централната избирателна 

комисия  в  рамките  на  посочената  норма  и  доколко  това 

оповестяване би се считало за нарушение на чл. 204, ал. 3 от ИК, при 

положение  че  тези  резултати  не  са  свързани  и  не  разкриват  по 

никакъв начин изборните резултати и проценти за даден участник в 

изборния процес.

С  оглед  коректното  приложение  на  законовата  норма 

оценяваме  своевременното  получаване  на  отговор  от  ЦИК  по 

тълкуването на текста“.

Междувременно не са си дали, така че своевременно очакват 

евентуално и ние да се забавим.

Подготвил съм отговор на писмото, то се вижда пак в моята 

папка,  отделно,  №  9675,  пише  „Би  Ти  Ви  медия  груп“  и касае 

следното:

„Във  връзка  с  Ваше  писмо,  вх.  №  ПВР-20-632  от 

04.11.2016 г.,  изх.  №  1086/04.11.2016  г.,  Ви  информираме,  че 

съгласно  чл.  204,  ал.  3  от  Изборния  кодекс  резултатите  от 

социологическите  проучвания  се  оповестяват  след  20,00  ч.  в 

изборния  ден.  Броят  на  гласувалите  избиратели,  отбелязали  „не 

подкрепям никого“ е част от резултатите от изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и от частичните избори за кметове, 

които ще се произведат на 6 ноември 2016 г., поради което не може 

да се обявява от социологическите агенции преди 20,00 ч.“

Тук  съм  включил  и  частичните  избори,  макар  че  не  пита 

затова, но просто може да се злоупотреби.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, имате някакви предложения по 

текста  на  писмото?  Бих  Ви  предложила  освен  на  „Би Ти Ви“  го 

предоставим  на  нашия експерт  „Връзки  с  обществеността“,  да  го 

изпрати и на другите медии по електронната поща като текст само. 
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Да отговорим  на  „Би Ти  Ви“  разбира  се.  Ако  го  приемем,  да  го 

изпратим и на другите медии, за да са информирани.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Разбира се.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ако нямате други предложения, 

режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги,  давам  думата  на  колегата  Ганчева,  тъй  като  има 

важни доклади във връзка с гласуването в чужбина, предполагам.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад преди малко 

дойде  писмо,  вх.  №  ПВР-04-01-270  от  04.11.2016  г.,  което  е  от 

Министерството  на  външните  работи.  Приложено  ни  изпращат 

постъпила грама с въпрос от посолството на Република България в 

Анкара,  писмото  е  от  Василий  Такев:  „Уважаема  госпожо 

Алексиева, постъпи грама от посолството на Република България в 

Анкара, а именно: „Във връзка с предаването на изборните книжа за 

изборите за президент и вицепрезидент, съгласно т. 1, подточка „в“ 

от  Част  втора  на  Методическите  указания  на  ЦИК,  следва  в 

протокола за предаване на изборните книжа да бъде вписан първия и 

последния номер на бюлетините от всеки кочан. В предизборния ден 

в  секция,  посочена  с  номер  в  посолството  в  Анкара,  предстои 

предаването  на  2800  броя  бюлетини  като  във  формуляра  на 

протокола  няма  предвидено  достатъчно  място  за  вписването  на 

номерата  не  всеки  отделен  кочан  бюлетини.  Предвид  на 

гореизложеното, моля да ни уведомите как следва да се процедира 

при оформянето на протокола за приемане-предаване на книжата в 

конкретния  случай“.  Освен  писмото,  към  полученото  по 

електронната  поща  и  разпределената  ми  преписка,  се  съдържа 

грамата  от  посолството  в  Анкара.  Писмото  е  разположено  във 

вътрешната поща с моите инициали.

66



Колеги, предлагам да обсъдим – аз съм отворила Приложение 

№ 78-ПВР, т. 3, където се описват броя на бюлетините за гласуване в 

кочаните,  запечатани по начин,  определен от  ЦИК и кочаните от 

бюлетините от номер до номер и с оглед сочения 2800, които ще 

бъдат  предавани,  ни  питат  как  да  оформят  протокола  и  как  да 

отразят този случай.

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Има два  вариант,  според мен,  които се 

сещам на първи прочит. Единият е да  разширят полето на т. 3 – то 

пак ще е протоколът със същото съдържание. Другият е отдолу да ги 

опишат като приложение към т. 3 – тези, за които не им е стигнало 

място.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, мисля, че сме обсъждали този 

въпрос по повод други избори и имаме точно такъв отговор – или да 

бъде разширено полето, или в отделно приложение като страница от 

протокола да бъдат описани и подписани. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: А защо не на гърба на протокола?

РОСИЦА МАТЕВА: Може и на самия гръб на протокола. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Какво мислите за гърба на протокола? 

Хем си остава едно листче, само че ще трябва да попълват.

РОСИЦА МАТЕВА: На гърба на протокола, да. 

Колеги, обединяваме ли се да бъде на гърба на протокол, като 

се опише, че е продължение на т. 3?

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов),  против – няма.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо, 

вх. № ПВР-04-01-269 от 04.11.2016 г., преди малко разпределено на 

мой  доклад.  Господин  Румен  Мутафчиев  от  Министерството  на 

външните работи ни моли да му изпратим в електронен вид ексел-

таблица  списъка  по  така  прикачената  преписка.  Прикачена  е 
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преписката,  с  която  ние  допълнително  с  оглед  грешката  в 

техническия пренос на данни за допълнително определеното от нас 

място  Кеймбридж  изпратихме  списъкът  с  лицата  с  избирателни 

права с оглед изготвянето на избирателните списъци. Първоначално, 

когато получих преписката, господин Румен Мутафчиев, доколкото 

ми е известно е началник-отдел  IT в Министерството на външните 

работи, въпреки че не се е посочил, но с него комуникирахме през 

цялото време във връзка с обработката и постъпващите заявления от 

ДКП-та.

Свързах  се  с  него  по  телефона,  защото  първоначално  си 

помислих, че не е изпратена информацията, макар че сме я описали 

като приложение още на 31.10.2016 г. Не можах да разбера точно 

какъв е  проблемът лично. Той каза,  че информацията е получена. 

Ние  един път  сме  я  изпратили по  имейл  сканирана  и  втори  път, 

писмо на ръка с диск.  Може би има някакъв проблем с диска,  не 

знам,  не  е  посочено  в  писмото.  Но  Ви  предлагам  с  оглед 

междуинституционалното  сътрудничество  да  изпратим 

информацията в ексел-таблица повторно, като укажем, че повторно 

във връзка с неговата молба му изпращаме ексел-таблицата.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други предложения? 

Ако няма, режим на гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин 

Райков,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 

ПВР-06-71 от 04.11.2016 г., от кмета на община Гърмен. Приложено 

са  ни  изпратили  заповед,  както  и  протокол  за  отваряне  на 

помещение, съгласно наше решение. Докладвам за сведение.

Колеги,  докладвам  Ви  и  писмо,  вх.  №  ПВР-22-585  от 

04.11.2016  г.,  което  е  с  поставени  въпроси  от  лице  във  връзка  с 

гласуване в чужбина. То е на доклад на колегата Баханов. Предлагам 

отговор,  който е  изготвил,  който съдържа по принцип стандартен 
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наш отговор.  Писмото  е  доста  обширно.  Питат  ни  –  къде  е  най-

близката секция до гр.  Медисън и прочие. Предлагам да приемем 

писмото на  колегата  Баханов,  което е  предложил.  То е  в  папка с 

негови инициали като отговор – до Стаматов.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  имате  ли  предложения  по 

предложения  проект  на  писмо  от  колегата  Баханов?  Мисля,  че 

писмото е доста изчерпателно.

Моля режим на гласуване за изпращането на писмото.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова), 

против – 1 (Мартин Райков).

Колегата Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, както обсъждахме по-рано, 

Ви  предлагам  да  изпратим  писмо  до  госпожа  Веска  Янева  от 

Администрацията  на Министерския съвет  по повод запитвания от 

районни  избирателни  комисии  относно  обезпечаване  на 

избирателните  секции  с  достатъчен  брой  бюлетини  и  пликове  за 

гласуване  в  националния  референдум,  да  ни  предоставят 

информация за броя на предоставените бюлетини и пликове, както и 

предвидения резерв.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други предложения по писмото? 

ОБАЖДАТ СЕ: Не.

РОСИЦА МАТЕВА: Режим на гласуване. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на прегласуване.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Севинч Солакова), 

против – няма.

Колеги, продължаваме с госпожа Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 

ще  Ви  помоля  да  погледнете  проект  на  писмо  до  общинските 

избирателни комисии, където ще се произвеждат частични избори за 

кметове на 6 ноември 2016 г. и до кметовете на тези общини във 

връзка с подаване на информация за протичане на изборния ден за 

частичните местни избори и активността.

Проектът на писмо е съгласуван с колегата Христов, като той 

предложи  да  се  добави  към  телефоните,  на  които  ще  се  подава 

информация,  факс  с  номер,  който  той  ми  посочи.  Както  Ви 

предлагам да запишем още един телефон освен този в деловодството 

– 02 9393717 на колегата Андреев, който по нашия оперативен план 

във връзка с изборите за президент и вицепрезидент и референдума е 

в лицата, на които да се подава активността.

Иначе в останалата част колегата Христов, който по принцип 

се занимава с този въпрос каза, че няма други бележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мартин Райков,  Росица Матева, Севинч Солакова), 

против – няма.

Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Това  е  госпожа 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, много бърз доклад. 

Писмо,  изпратено  до  председателя  на  ЦИК  с  копие  до 

омбудсмана  на  Република  България,  вх. № ПВР-22-575  от 

03.11.2016 г. На него на четири страници се развиват съображенията 

на  подалия  писмото  господин  Грозев  –  защо  не  е  задължително 

гласуването. Цитират се текстове от Конституцията и предлагам да 

го  препратим  по  компетентност  на  омбудсмана  на  Република 

България. Не ни пита нищо, обясняват защо гласуването не може да 
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е  задължително,  тъй като в  Конституцията не е  закрепено и не е 

възможно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Севинч Солакова),  против – 2 (Йорданка Ганчева,  

Мартин Райков).

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, днес Ви информирам само, че 

съобразно  гласуваното  вчера  писмо  до  всички  РИК  да  изпратят 

информация  в  ЦИК  и  да  публикуват  на  своите  страници  за 

откритите секционни избирателни комисии както общият брой, така 

и  по  секции  в  местата  за  лишаване  от  свобода,  в  болниците  и  в 

другите специализирани заведения, както и подвижните секционни 

избирателни комисии, изпратени са ни до момента информация от 

16 районни избирателни комисии, тя се обобщава в стая № 46 и се 

надявам  утре  да  бъде  изпратена  и  от  останалите.  Ще  Ви  ги 

докладвам всички заедно с табличката, в която са въведени.

Докладвам Ви постъпило по електронната поща писмо, вх. № 

ПВР-20-634 от 04.11.2016 г., което е запитване от „Нова телевизия“, 

качено е във вътрешната мрежа, така че можете да го погледнете, но 

то е кратичко.

„Обръщам се  към Вас  с  молба  за  съдействие  от  името  на 

„Новините“ в „Нова ТВ“, моля Ви за разрешение да заснемем така 

наречения репортаж „Пътят на бюлетините“. Идеята е в изборната 

нощ да тръгнем заедно с дадена СИК от 23-РИК в “Младост“,  да 

заснемем как точно се качват бюлетините в буса, да заснемем пътя 

им  до  зала  „Универсиада“,  вътре  в  буса,  и  как  слизат  от  него. 

Получихме категоричен отказ от 23-РИК да снимаме в буса и насока 

да  се  обърнем  към  ЦИК.  Идеята  на  репортажа  е  изцяло 

потребителска и да се покаже пътя, през който изминава бюлетината 

през  погледа  на  хората,  които  ги  носят.  Моля  за  разрешение  да 
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заснемем този репортаж в някои от училищата в „Младост“ или в 

някой друг квартал“.

Така че ще Ви помоля да помислим по въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

(След работната среща.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  12  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, има готов проект на решение. Затова Ви моля да го 

разгледаме като нова точка. Тази точка ще номерираме като т.  3г – 

Проект  на  решение  относно  промени  в  състави  и  технически 

грешки на СИК извън страната.

Преминаваме към нова т. 3г.

Заповядайте, госпожо  Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Колеги, в моя папка към днешна дата има проект за решение 

относно промени в съставите на секционните избирателни комисии 

извън  страната,  назначени  с  Решение  №  3849-ПВР/НР  от 

24.10.2016 г.,  Решение  №  3894-ПВР/НР  от  29.10.2016  г., 

Решение № 3900-ПВР/НР  от  30.10.2016  г.  и  Решение  №  3954-

ПВР/НР от 03.11.2016 г. на ЦИК.

Въз основа на получено и входирано в ЦИК писмо на МВнР, 

вх.  №  ПВР-04-02-252  от  04.11.2016  г.,  е  изготвено  настоящото 

решение, с което отново сме освободили и на тяхно място назначени 

вече  членове  на  секционни  избирателни  комисии,  които  са 

информирали  съответните  дипломатически  и  консулски 

представителства да участват като членове на СИК в изборния ден. 

Като т.  2 на решението са поправки на технически грешки 

относно  неправилно изписани  имена  и  съответни  ЕГН-та,  поради 

което Ви предлагам да приемем настоящото решение, което, разбира 

се, знаете, че няма да е последно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Няма коментари.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 3968-ПВР/НР.

Сега,  колеги,  Ви  моля  да  се  върнем  към т.  3б  –  Доклад 

относно машинно гласуване, във втората част на този доклад.

Колеги, във вътрешната мрежа е публикуван одитният доклад 

от извършен одит на машините за машинно гласуване по методика 

за  многокритерийна  мултиситуационна  оценка  на  рисковете  от 

провеждането  на  междинното  гласуване  по  време  на  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. 

Колеги, успяхме да се запознаем с този одитен доклад. Моето 

предложение е първо да приемем и одобрим доклада.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги,  считам,  че  заключенията  в  този  доклад  ни  дават 

основание спокойно да организираме произвеждането на машинно 

гласуване.

На  второ  място,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка 

„Граждански  договори  с  експерти“  има  предложени  от  главен 

юрисконсулт Николай Желязков граждански договори с експертите, 

които извършиха този одит. Моля да ги погледнете. (Уточнения.)

Колеги, с една юридическа корекция и с размер на сумата, 

която обсъдихме, плюс допълнението да се изпишат титли и звания, 

и да се приложат, разбира се,документите, които са ни представени 
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като  автобиография  и  писма,  съответно  от  БАН  и  от 

СУ „Св. Климент  Охридски“,  предлагам  да  одобрим  тези  три 

договора.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – 1 (Ивайло Ивков).

Колеги, и това предложение се прие.

Колеги, във връзка с отправените препоръки в този доклад, 

моля до погледнем тези препоръки.

Колеги, по тези препоръки предлагам:

Първо,  приложение  №  3  към  одитния  доклад  да  бъде 

изпратено  чрез  районните  избирателни  комисии  до  секционните 

избирателни  комисии,  в  които  ще  бъде  произвеждане  машинно 

гласуване,  с  указания  всички тези  критерии в  сертификационната 

карта да бъдат проверени в началото преди откриването на изборния 

ден,  след  което  техническото  лице,  което  доставя  машината  и 

членовете на секционната избирателна комисия да се подпишат за 

извършената проверка по посочените критерии за проверка. Това е 

първото ми предложение, колеги. 

Имате ли коментари?

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Окей,  виждам  как  ще  се  справи 

комисията.Но как комисията примерно ще прецени дали системният 

софтуер е коректно инсталиран и конфигуриран?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

елемент и на проверката как тя тръгва и тества.

Колеги, това е първото ми предложение – да бъде изпратено, 

за да бъде извършена тази проверка. След това ще детайлизирам по 

точки от проверката, които са в допълнително указание към СИК.

Колеги, режим на гласуване.

Отменям гласуването.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин 

Райков,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Колеги,  утвърдихме  сертификационната  карта  за  контрол. 

(Реплики.)

Колеги,  има  два  варианта  да  продължим.  Единият  вариант 

беше да Ви предложа ад хок решение, но мисля, че така няма да се 

получи,  доколкото  виждам  нагласата  в  залата.  Поради  това  аз 

спирам с доклада дотук. Какво ще правим, ще решим по-късно.

Заповядайте, господин  Чаушев, за друг доклад, ако имате в 

тази точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

има проект за поправка на вече определени секции относно адреси и 

номера. Много искам да обърнете внимание на заповедите, които са 

приложени  във  вътрешната  мрежа  на  кмета  на  въпросния  гр. 

Хасково, който по същество променя нашето решение.

Първо,  променям  едни  секции.  След  няколко  дена  пак  ги 

променям. Обърнете внимание, това ние не знаем, а се уведомяваме 

от  изпълнителя  на  поръчката.  Много  ми  е  интересно?  Това  е 

проблемът,  който  винаги  съм  казвал,  но  никой  не  ми  обръща 

внимание как се променят секции и ЦИК не знае как върви процесът 

на промяна на секции както в страната, така и в чужбина. Извинявам 

се, но това нещо на 4 ноември да го установявам и по същество да 

променя решение на ЦИК, малко ми дойде в повече.  Извинете за 

малко  по-високият  регистър.  На  всичко  отгоре,  нито  РИК  ни 

уведомява, нито въпросният кмет ни уведомява, а по същество той 

променя нашето решение как сме разпределили секциите си,  и то 

днес го научавам в 19,30 ч., и то от…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  …от 

изпълнителя.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно така!
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Ето, това го говоря поне от пет години. Никой не ми обръща 

внимание. Той си мисли, че ето така си го говоря. Ето, вече е налице. 

Ето това е проблемът. Това е проблемът – от частното към общото. 

Така че, ето Ви го, в цялата му яснота проблемът, за който аз говоря 

поне от пет години. Както и да е.

Предлагам да приемете това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждате 

предложения Ви проект на решение. Има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. (Реплики.)

Отменям!

Колеги, режим на гласуване. (Реплики.)

Отменям гласуването. (Уточнения.)

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  направихме 

уточненията по проекта на решение. 

Други въпроси, мнения и становища? Не виждам.

Режим на гласуване. (Реплики.)

Колеги, режим на прегласуване – моля гласувайте всички.

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

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

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

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар 

Томов),  против – няма.

Уважаеми  колеги,  решението  е  прието.  Това  е  Решение 

№ 3969-ПВР.

Уважаеми колеги, връщаме се към точката за допълнително 

споразумение  с  „Информационно  обслужване“  с  оглед 

необходимостта  и  извършената  актуализация  и  допълване  на 

софтуера, за съответствие с последните изменения в закона.

Уважаеми колеги, съвсем накратко колегата Христов с едно-

две изречения.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз ще възстановя това, което се беше 

случило,  тъй  като  ние  спряхме  за  момент.  Обадихме  се  на 

„Информационно  обслужване“,  те  реагираха  веднага,  дойдоха, 
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поканиха колегите – даже ще искам от тях да чуя информация дали 

са доволни от представянето.

Имате ли някакви бележки? 

Ако няма други бележки, както  предния път, ще предложа да 

се приеме договорът и да упълномощим председателя и секретаря да 

подпишат приемо-предавателния протокол за работата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – 2 (Владимир 

Пенев, Росица Матева).

Продължаваме със следващ докладчик по т. 8 – Доклади по 

писма, госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващото писмо, което е в 

резултат на днешната среща, която проведохме по повод уточняване 

на  график  за  отпечатване  на  протоколите  на  секционните 

избирателни  комисии от  Печатница  „Демакс“  във  връзка  с 

осигуряване  и  обезпечаване  получаването  на  протоколите  на 

секционните  избирателни  комисии и  на  районните  избирателни 

комисии  в  един  много  кратък  срок  да  се  обърнем  към  главния 

секретар  с  молба за  съдействия  за  координация между районните 

избирателни  комисии,  областните  администрации  и  областните 

дирекции на МВР, представянето на книжата в ЦИК да се осъществи 

в  един  много  кратък  срок,  всъщност  би  трябвало  да  напишем 

направо  така,  както  днес  отправихме  молбата,  незабавно  след 

потвърждаването  на  районния  протокол.  Така  ние  ще  можем  да 

гарантираме, че в много кратък срок след приключване на изборния 

ден и получаване на секционния протокол в районните избирателни 

комисии ще разполагаме с база данни, която да  даде възможност на 

Централната избирателна комисия да изпрати съответната заявка за 
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отпечатване както на бюлетините, така да предостави информация 

на  Министерския  съвет  за  подаване  на  заявка  за  отпечатване  на 

протоколите на секционните избирателни комисии и на районните 

избирателни комисии за произвеждането на евентуалния нов избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Не виждам коментари.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов),  против – няма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  Ви 

докладвам вх. № ПВР-00-244 от 04.11.2016 г., това са предоставени 

примерни образци на протоколи на секционни избирателни комисии 

за  произвеждане  на  нов  избор  от  Печатницата  на  „Демакс“  –  за 

запознаване  с  оглед  обсъждане  на  варианти  за  решения  при 

възникване на затруднение с осигуряването в срок на информацията 

с  цел  обезпечаване  изпълнението  на  договора  за  протоколите  и 

предоставянето им от Външно министерство в заявените от Външно 

министерство  срокове.  За  сведение,  протоколите  се  намират  на 

перваза в залата.

Колеги,  за  сведение  Ви  докладвам,  поне  на  този  етап  не 

виждам  какво  бих  могла  да  направя,  вх.  №  ПВР-23-105  от 

04.11.2016 г. Получили сме писмо по електронната поща от госпожа 

Мария Мусорлиева – зам.-председател на ЦИК, в болнични, която 

задава  въпроси  във  връзка  с  проведената  среща  с  БНБ  днес, 

04.11.2016 г.:  защо не е поискано обяснение относно отношенията 

между БНБ, Областна управа – София, „Демакс“ АД във връзка със 

заповедта  на  областния  управител  на   София  №  РД-15-192  от 

25.10.2016 г. Моля да се запознаете с писмото. 

Има  последващо  писмо  с  вх.  №  към  ПВР-23-105,  пак  от 

04.11.2016 г., уточнение по техническа грешка, допусната в писмото, 
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тъй като се задават въпроси „какви са предприетите от Вас мерки – 

явно,  госпожо председател,  Вие  –  по отношение съхранението  на 

изборни книжа и материали във връзка с гореописаните заповеди и 

писма?  Пет  дена,  откакто  ми се  наложи –  цитирам –  да  ползвам 

болнични  от  ужасния  вирус,  придружен  с  висока  температура  и 

други симптоми, се опитвам да изясня тези въпроси и никой не ми 

дава  смислен  отговор  на  запитването  ми.  Вярно  е,  че  не  съм  се 

обръщала лично към Вас с такова запитване с оглед прекомерната 

Ви заетост и фактът, че сте оставена сама да водите ЦИК без нито 

един заместник-председател. Затова си позволявам да Ви обезпокоя 

и да отправя това запитване. Наясно съм с огромната ангажираност 

на всички членове на Централната избирателна комисия, но считам 

за  недопустимо  като  зам.-председател  да  зная  какви  мерки  са 

предприети  във  връзка  с  проследяване  от  ЦИК  на  договорите, 

охраната  и  съхранението  на  изборни  книжа  и  материали  за 

президентските избори и за националния референдум на 6 ноември 

2016 г.“ И всъщност уточнението е точно в тази част – „да не зная е 

недопустимо“, от страна на госпожа Мусорлиева.

Съжалявам, колеги, не мога да отговоря на тези въпроси. На 

днешната  среща,  която  беше  съвместна  с  представители  на 

Печатницата на „Демакс“ и на Администрацията на Министерския 

съвет,  се  обсъждаха  възможните  варианти  за  спешно,  срочно 

решаване на въпросите с цел обезпечаване секционните избирателни 

комисии  с  протоколи  за  гласуване  при  евентуален  нов  избор, 

включително варианти. Така беше и на вчерашната среща. 

Съжалявам,  че това писмо по-рано не го бях видяла,  за  да 

мога  да  помоля  госпожа  Таня  Цанева,  която  отиде  на  вечеря  с 

нашите  международни  наблюдатели,  на  която  ще  присъства  и 

госпожа Мусорлиева,  поне  да  я  увери,  че  се  опитваме да  правим 

всичко. (Реплики.) Аз не съм уведомена. Знам, че ще присъства от 

госпожа Таня Цанева. Това няма никакво значение.

Ние се  опитваме  да  направим всичко  възможно,  което е  в 

рамките на някои правомощия. От някои от въпросите, които успях 

да прочета, се оказва, че трябва да се нагърбим може би със задачи 
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на други органи и да ги заместим и да ги изместим. Поне това, което 

на  пръв  прочит  видях.  Съжалявам,  всеки  орган  е  призван  само в 

рамките  на  своите  правомощия  да  изпълнява  своите  функции. 

Докладвах Ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  постъпила  е  заповед, 

вх. № ПВР-02-29 от  04.11.2016 г.  във връзка  с  пожаробезопасната 

дейност  в  Централната  избирателна  комисия.  Те  и  отделно  са 

постъпили  в  ЦИК  –  забранява  се  използването  на  битови 

електронагревателни уреди за приготвяне на кафе и така нататък. 

Инструкция  за  безопасност  в  сградата  на  Народното  събрание, 

Приложение  №  1,  към  тази  заповед  №  АД-655-01-388  от 

04.11.2016 г. 

Протокол  имаме  за  предоставяне  на  инструкция.  Това  е 

пристигнало  втори  път  при  мен,  в  папката.  Колеги,  мисля,  че  е 

докладвано,  но ако се  различава  по съдържание  ще помоля да  се 

предостави на всички членове отново – от госпожа Манолова. Ако 

се различава по съдържание, казах.

Докладвам  Ви  №  ПВР-02-27  от  04.11.2016  г.  от  главния 

секретар  на  Народното  събрание в  отговор  на  наше  писмо  от 

01.11.2016  г.  Във  връзка  с  наше  писмо  главният  секретар  на 

Народното  събрание ни  уведомява,  че  за  периода  от  12,00  ч.  на 

05.11.2016  г.  до  предаване  на  изборните  протоколи  от  районните 

избирателни  комисии  не  възразява  да  се  ползват  служебните 

паркоместа на  Народното събрание. Обръща се към нас с молба за 

предприемане  на  необходимите  действия  за  съгласуване  с 

компетентните органи и лица – Столична община, МВР и Центъра за 

градска мобилност. Ние сме изпратили писмо до столичния кмет, до 

министъра на вътрешните работи, до национална полиция. Мисля, 

че  сме направили необходимото за  ползването  на  този  паркинг  в 

периода  по  приемане  на  протоколите  от  районните  избирателни 

комисии. 

За сведение Ви докладвам, колеги. Продължават да пристигат 

писмо в отговор на нашето искане за предоставяне на информация за 
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условия  и  ред  за  съхранение,  актуализира  се  –  така  ме  увери  и 

госпожа Манолова, и се качва във вътрешната мрежа. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  бъда 

съвсем кратък, защото ще ви докладвам две писма. 

Първото писмо е получено по имейл,  вх. № ПВР-22-592 от 

04.11.2016 г., Адресирано е по имейл от Йордан Събев до министъра 

на  правосъдието  и  до  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия. Молбата е от Йордан Димитров Събев, с която, обръщайки 

се към министъра на правосъдието и към Централната избирателна 

комисия,  предлага  протоколите,  които  са  отпечатани,  с  оглед 

губенето на прекаленото време в края на изборния ден, единият от 

протоколите  да  бъде  заверяван  като  копие  на  всяка  страница  с 

подписа  на  председателя,  зам.-председателя  и  секретаря  и 

подпечатвано, а на другите да се правят само копия, като по този 

начин се удостоверяват и те могат да сравнят с този верен с всички 

останали  протокол  и  ако  има  различие,  това  да  им  служи  като 

доказателство.  Считам,  че  законът  не  дава  такава  възможност.  За 

сведение.

Второто  е  от  РИК-Бургас,  която  изпраща  областния 

управител на област Бургас с копие до ЦИК свое решение № 129-

ПВР/НР от 02.11.2016 г. за допълване на състава на работна група от 

специалисти. В решението се пише, че се изпраща на Централната 

избирателна комисия с копие.

Предварително  говорих с  колегата  Солакова.  Не  знам,  ние 

трябва ли да одобрим имената на тези лица, тъй като е изпратено до 

областния управител с копие до нас. Ако трябва, то тогава трябва да 

направя предложение. С копие до нас е и в тази връзка тогава го 

докладвам за сведение. С това приключих. Благодаря Ви, колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  връщам на доклад писмото,  с 

което Ви запознах преди да прекъснем, за да обсъдим доклада по 
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машината.  Напомням  Ви  пак,  писмото  е  вх.  №  ПВР-23-634  от 

04.11.2016  г.  от  „Нова  телевизия“  със  запитване  и  с  молба  за 

съдействие  от  името  на  „Новините“  на  „Нова телевизия“  да  бъде 

разрешено  да  заснемат  репортаж  „Пътят  на  бюлетината“.  В 

изборната  нощ да  тръгнат  заедно  с  някоя  секционна  избирателна 

комисия  от  23-РИК  в  „Младост“,  за  да  заснемат  как  се  качвам 

бюлетините  в  буса,  да  заснемат  пътя  им  до  зала  „Универсиада“, 

вътре в буса, и как слизат от него.

Получили са отказ от 23-РИК да снимат в буса и насока да се 

обърнат към ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Предлагам  да  одобрим  писмото  на 

„Нова телевизия“.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Какво значи „да одобрим писмото“?

МАРТИН РАЙКОВ: Да разрешим. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Райков, само секунда! 

Заповядайте, госпожо  Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Имам  процедура  по  отлагане  на 

това писмо. Сега е 21,09 ч. Виждам, че има колеги, които ги няма. 

Предлагам да го обсъдим в по-широк мащаб, защото аз също не мога 

да  си  формирам  мнение  как  да  гласувам  по  направеното 

предложение от колегата Райков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, процедура за отлагане за утрешния ден.

Колеги режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Севинч Солакова),  против – 5 (Бойчо Арнаудов, Ивайло 

Ивков,  Камелия Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева,).

Колеги, продължаваме дискусията.
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Аз  оттеглям  обаче  всички  мои  доклади,  свързани  с 

евентуално осигуряване на машинно гласуване. Не съм ги внесла!

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, както не един път 

в тази комисия се е казвало, че всяко писмо и всеки доклад са важни. 

Не  разбирам  изказването  Ви  в  смисъл,  че  оттегляте  доклади  за 

машинно  гласуване.  (Реплика  на  Ивилина  Алексиева.)  Хубаво,  в 

крайна сметка ние сме колективен орган и наистина би следвало по 

някакъв  начин  да  бъдат  мотивирани  да  работят  всички  колеги, 

включително и тези, които отсъстват от залата непрекъснато.

В крайна сметка имаме внесено писмо на доклад. Ако желаят 

колегите, няма д аго обсъждаме. Очевидно от резултата, желанието е 

сега да се обсъди това писмо и да се вземе решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Обсъждаме, 

колеги. Моля!

Колеги,  оказва  се,  че  има  грешка  –  госпожа  Грозева  при 

поименното й гласуване не е отразено.

Затова,  колеги,  съжалявам,  процедура  по  прегласуване  – 

отлагане разглеждането на това писмо.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Росица 

Матева, Севинч Солакова,),  против – 6 (Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мартин 

Райков). 

Колеги, продължаваме обсъждането.

Колеги, считам, че гаранция за прозрачността и честността на 

изборите  са  и  медиите.  В  случай  че  медия  може  да  осигури 

проследяване на целия процес, без обаче, и тук е моята удивителна, 

по  този  начин  да  наруши  гаранциите  за  придвижването  на  тези 

бюлетини,  охраната  на  тези  бюлетини,  аз  считам,  че  това  би 

помогнало на обществеността. За мен, обсъждайки това писмо, ние 

трябва да положим много сериозни усилия едновременно медията да 

го направи, както на тази, така и на всички медии, които искат, но да 
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осигурим тези гаранции и да кажем докъде. Докъде и доколко! Това 

е моята позиция.

Заповядайте – първа беше госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  доколкото  в  Изборния 

кодекс  е   предвидено,  че  представители  на  средствата  за  масово 

осведомяване  могат  да  присъстват  на  най-различни  етапи  от 

изборния процес, включително и на самото преброяване…

Колега Грозева, може ли да довърша?

Мисля, че няма пречка да заснемат пътя на транспортиране 

на бюлетините, само че бих се въздържала по отношение на това да 

бъдат вътре в буса, както е казано, където ще бъдат избирателните 

комисии със съответните торби с бюлетини. 

Иначе,  виждали сме много репортажи как от разстояние се 

заснема това движение и досега не е имало никакъв проблем. Така 

че мисля, че може да се разреши на медията това движение, но при 

определени условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Които трябва да 

бъдат много точно и ясно изказани и написани.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз също подкрепям колегата Нейкова в 

това, че не бива да бъдат допускани в буса, в който са бюлетините.

Искам да поставя въпроса – не съм наясно, но предполагам, 

че ние можем да им поставим ограничение, включително за някакво 

отстояние  от  буса  с  бюлетините,  от  което  да  заснемат  неговото 

движение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова.

Да,  аз  също  считам,  че  бихме  могли  да  поставим  такива 

изисквания.

Колеги,  други?  Някой  ще  формулира  такъв  отговор,  за  да 

може да бъде подложен на гласуване?

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Някой свързал ли се е с РИК-23, за 

да  видим  какво  са  отговорили?  Защото  в  писмото  се  сочи 
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категоричен отказ. Може би да видим мотивите на колегите от РИК-

23.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Току-що  се  обади  председателят  на 

РИК-23, докато бяхме в заседание преди. Аз не знаех дали сме взели 

отношение по този въпрос и каза, че по националните телевизии се 

гърми,  че  ще  снимат  точно  това,  което  искат,  че  вече  им  е 

разрешено, включително и в бусовете и така нататък. Не я попитах, 

защото течеше заседание, но ако искате, мога да се свържа с нея, за 

да я попитам какво е мнението й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Да,  те  имат  мотиви и  член  на  ЦИК иска  да  се  запознае  с 

мотивите на районна избирателна комисия. 

Да,  довършете,  за да поясни госпожа Ганчева.  И след това 

господин Райков.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател, мисля, че не 

само член,  ако аз  само считам,  че  би следвало да  се  запознаем с 

мотивите на колегите за отказ, моля не го взимайте под внимание. 

Считам, че щом се сочи, че има категоричен отказ, би следвало да ни 

е  известно  това  решение  на  РИК-23.  Ако  Вас,  другите,  не  Ви 

интересува  мнението  и  становището  на  районната  избирателна 

комисия, които всъщност отговарят за произвеждането на трите вида 

избор на територията на район „Младост“, да преминем по-нататък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

забележката,  госпожо  Ганчева.  Понеже  Вие  я  поискахте,  затова 

казах, че член на ЦИК иска, но аз също се присъединявам, защото 

мен също ме интересуват мотивите на РИК.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  мисля,  че  е  толкова  важно  да 

изследваме  мнението  на  РИК-София,  след  като  РИК-София  им  е 

казала  да  се  обърнат  към  ЦИК.  Поне  така  е  видно  от  писмото: 

„Получихме категоричен отказ и насока да се обърнем към ЦИК“. 
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Очевидно  е,  че  това  е  въпрос,  който  не  са  могли  да  решат 

еднозначно или не са дали, за да ги съветват да се обърнат към ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, току-що говорих с председателя на РИК-23 госпожа 

Иванова.  Тя  ме  уведоми,  че  всъщност  комисията  не  е  изразявала 

писмено становището си по искането за разрешение. Тя е говорила, с 

нея е говорено по телефона и е заявила категоричното становище на 

комисията,  че в буса с бюлетините,  с изборните книжа комисията 

няма да допусне медии да снимат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други коментари? Не виждам.

Сега какво да подложа на гласуване? (Реплики.)

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Обръщам  внимание,  че  идеята  на 

репортажа, наречен „Пътят на бюлетината“, е в изборната нощ да т 

ръгнем заедно с дадената СИК от 23-РИК от „Младост“ да заснемем 

как  се  качвам  бюлетините  в  буса,  да  заснемем  пътя  им  до  зала 

„Универсиада“, вътре в буса и как слизат от него. С изключение на 

вътре  в  буса,  аз  лично  смятам,  че  няма  проблем  да  снимат  и 

качването на бюлетините от съответното разстояние и свалянето им 

до зала „Универсиада“  и влизането в залата.  На практика те това 

нещо могат да го направят и без да ни питат, но може би малко от 

по-далечно   разстояние  и  никой  не  говори  за  „Информационно 

обслужване“, за компютри и така нататък.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Но те смятат, че това е разрешено и 

не питат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов 

поиска думата.  (Реплика на Александър Андреев.)

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да,  бе,  да,  по  закон  е,  но  от 

определено разстояние. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов 

има думата.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Защо се  правите  на  толкова,  нали, 

демократични? Дайте, вървете, снимайте! Какво означава това?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всички репортажи, които…

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Хубаво!  Извинявай,  Вие  сте 

говорители  и  си  търсите  медиен  комфорт,  няма  да  се  карате  с 

медиите, разбира се. Аз не съм такъв и не ме интересува тази работа. 

Държа си на принципа.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не си ли дошъл да работиш?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Няма  значение.  Шест  години, 

откакто съм тук, няма такъв случай. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Томов – давам Ви думата.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те ще си го направят и без ЦИК.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги, мога ли да  кажа какво мисля 

по този въпрос? 

Дайте  си  сметка,  че  съществува  съвсем  ясно  обществено 

недоверие  към  изборния  процес  в  България  и  към  дейността  на 

Централната избирателна комисия. Моето мнение е… (Реплики на 

Ерхан Чаушев.)

Може   ли  веднъж,  без  да  бъда  прекъсван  да  си  изразя 

мнението?  (Реплики  на  Емануил  Христов  и  Ерхан  Чаушев.)  Не, 

очевидно, не може!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

тишина!

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ела, вълчо, изяж ме! (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля за тишина!

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имаме правилник, по който работим, 

нали? (Реплики.) Може ли да се изслушваме и след това който има 

реплика към мен… (Реплики на Ерхан Чаушев.)

Очевидно правилникът няма никакво  значение  за  някои от 

членовете на ЦИК. Благодаря, колеги, но така не може да се работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова. (Реплики.)
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  лично 

подкрепям идеята… (Реплики. Цветозар Томов излиза залата.)

Уважаеми колеги, аз също споделям становището, че липсва 

доверие, няма да кажа в кои органи, но в процеса и определено в 

тези моменти се сещаме за 2011 г. и за разнасянето на чувалите и на 

едни  снимки  от  първи  страници  на  вестници,  когато  народни 

представители носеха чували. За да няма това, за да има превенция 

по  отношение  на  този  процес  и  желанието  каквото  и  да  е  да  се 

направи,  за  да  продължи  да  се  разколебава  доверието  на  цялото 

общество  към  изборния  процес  като  цяло,  аз  ще  подкрепя 

предложението  да  се  разреши,  разбира  се,  при  спазване  на 

съответните правила от тази медия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз също смятам, че при положение че 

не бъде осигуряван достъп на снимачен екип до буса, няма никаква 

пречка  да  се  разреши  снимането  на  така  наречения  път  на 

бюлетината.  Действително и аз  споделям разбирането,  че това ще 

осигури  по-голяма  прозрачност  и  гаранции  и  повишаване  на 

доверието в изборния процес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че няма проблем да бъдат и вътре 

в буса, за разлика от колегата Пенев. (Реплика на Иванка Грозева.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: господин Ивков 

предлага и в буса да бъдат допуснати. (Реплики.)

Колеги, други изказвания? Не виждам.

Колеги, можем ли да преминем към гласуване? 

Господин Ивков предложи да може да се снима и в буса. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  първо  това  предложение, 

постъпило в зала.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 8 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,  Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева),   против  –  7 
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(Мария Бойкинова, Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч Солакова,  

Иванка  Грозева,  Ерхан  Чаушев,  Емануил  Христов,  Йорданка  

Ганчева).

Колеги,  подлагам  на  гласуване  отговорът,  който  беше 

предложим, да разрешим, да одобрим, но без да бъдат допуснати до 

буса. Подлагам на гласуване това предложение, което дойде в ЦИК.

Гласували 11 членове на ЦИК:…

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз няма да гласувам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, отменям 

гласуването.

Колеги, моля повторете предложението, което да подложа на 

гласуване, то постъпи в залата. Моля още веднъж да бъде повторено. 

Очевидно не  е  постъпвало  в  зала  предложение,  колеги.  Аз 

съм се объркала, протоколът ще покаже как съм се объркала. Значи, 

остава за сведение, колеги!

Остава за сведение. Няма постъпили предложения, остава за 

сведение.

Колеги, не съм в състояние и не мисля, че някой е готов с 

инструкцията за секционните избирателни комисии, която трябва да 

стигне утре, за 500-те секции. Моля да помогнете и сега в рамките на 

заседанието ние да ги направим.

Виждате  препоръките  в  одитния  доклад.  Очаквам 

предложения какво да кажем на секционните избирателни комисии, 

за да могат те да изпълнят тези препоръки.

В такъв случай, колеги, може би е добре да се формира малка 

работна група, която да ги изпише. Давам 15 минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме 12 членове на ЦИК, имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание с последните ни останали 

въпроси, свързани с машинно гласуване. Тези въпроси следва да се 

обсъждат  толкова  късно,  защото  днес  приехме  изцяло  одитния 
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доклад, а както знаем, трябва да изпълним всички препоръки в този 

доклад.

Колеги, първо, по процедура и после, по съдържание.

Във  връзка  с  предложенията,  които  са  формулирани  от 

нашите  одитори,  те  са  оформени  в  Приложение  №  3,  предлагам 

следното.

Приложение  №  3  заедно  с  пояснителен  текст,  който  след 

малко ще обсъдим за  секционните  избирателни комисии,  да  бъде 

изпратен  до  районните  избирателни  комисии,  утре  сутрин  те  да 

бъдат  прозвънени  и  да  им  бъде  указано  с  това  писмо,  че  това 

Приложение № 3 заедно с  пояснителния текст са действия,  които 

следва да бъдат извършени от секционните избирателни комисии в 

началото и в края на изборния ден, а те - районните избирателни 

комисии, следва да предоставят тези документи при предаването на 

изборните  книжа  и  материали  на  тези  секционните  избирателни 

комисии, в които се извършва машинно гласуване.

От друга  страна считам, че същото това Приложение № 3 с 

указания към фирмата изпълнител би следвало да бъде изпратено 

сега към фирмата изпълнител, като разбира се тя се ангажира и с 

определени действия по отделни точки от това приложение.

По така приложената процедура не Ви питам имате ли нещо 

против  или  допълнения,  защото  ние  първо  трябва  да  разгледаме 

съдържанието на документите и след това да отидем на процедура. 

Тръгнах от процедура, за да може да си го видите в съзнанието като 

последователност от действие.

Колеги, гледаме Приложение № 3. Приемаме работно, че това 

Приложение  №  3  ще  бъде  предоставено  от  представител  на 

районната  избирателна  комисия  на  представители  от  секционната 

избирателна комисия при предаването и приемането на изборните 

книжа и материали. Препоръката, която е отправена от одиторите, е 

това  Приложение  №  3  да  бъде  удостоверено  с  подписите  на 

техническо  лице  и  подписите  на  членовете  на  секционната 

избирателна комисия.
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Тук,  в  материала,  в  който  гледаме,  е  допусната  грешка  – 

„член  на  ЦИК“,  става  дума  за  „членовете  на  секционната 

избирателна комисия, където се произвежда машинно гласуване“.

По т. 1.1., колеги, считам, че трябва да бъде ясно указано – и 

в едната, и в другата посока, защото за две писма говорим, едното 

към изпълнителя, едното, към секционните избирателни комисии, че 

инструкцията за  работа и обучение е ангажимент на изпълнителя, 

проверката  за  нейното  наличие,  разбира  се,  се  извършва  от 

членовете на секционната избирателна комисия. 

На  второ  място,  наличието  на  процедура  за  поддръжка  и 

своевременно  обслужване  е  ангажимент  на  фирмата  изпълнител. 

Наличието на този документ следва да бъде проверено от членовете 

на секционната избирателна комисия. 

По отношение на т. 2.2. – програмно осигуряване, коректната 

инсталация  и  конфигурацията,  съгласно  инструкциите  по  т.  1  на 

системния  софтуер  е  изцяло  ангажимент  на  техническото  лице. 

Проверката на тази коректност се извършва с процедурата по т. 2.2., 

а  именно  проверена  и  експериментално  тествана 

работоспособността  на  системата  по  начина,  указан  в  приетите  с 

наше  Решение  № 3908-ПВР  от  31.10.2016  г.  правила  за 

произвеждането   и  начина  на  машинно гласуване в  СИК.  Знаете, 

това  е  процедурата,  при  която  машината  сутринта  се  пуска,  след 

това се пуска един празен протокол, за да се види, че няма гласове 

вътре. След това тя се подготвя за работа.

Предложението  по  т.  3  относно  инфраструктура  и 

консумативи,  по  отношение  на  позициониране  на  машината  за 

гласуване  и  конфигурация  на  мястото  за  гласуване,  техническата 

част е ангажимент на техническото лице, ангажимент на членовете 

на секционната избирателна комисия е да проверят и да осигурят 

тайната  на вота.  Машината  да  бъде позиционирана така,  че  да се 

гарантира тайната на вота.

По  отношение  на  т.  3.2.  –  осигуряване  на  непрекъсваемо 

захранване, ангажиментът е изцяло на техническото лице.
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По  отношение  на  т.  3.3.  –  наличие  на  консумативи, 

осигуряването  на  консумативите  е  ангажимент  на  техническото 

лице. Проверката на тяхното наличие е ангажимент на секционната 

избирателна комисия.

По отношение на т. 4 – контрол за качество и надеждност на 

вход и изход.

Точка  4.1.  –  коректното  отразяване  на  бюлетината  е  от 

ангажиментите изцяло на секционната избирателна комисия.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Момент!

Точка 4.1. – проверката може да бъде извършена единствено 

в изборния ден, тъй като машината стартира в еди-колко си часа в 

изборния  ден.  Тоест,  това  дали  коректно  отразява  в  деня  преди 

изборите не може да бъде установено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това, 

което предлагам, е процедура в изборния ден преди откриването на 

изборния ден, до т. 4.1. включително.

Колеги, дотук уточнихме до т. 4.1., че въпросът е така.

Сега, колеги, поставям на вниманието Ви. (Реплики на Ерхан 

Чаушев.)

Колеги, в тази връзка обръщам внимание на т. 4.2. 

Точка 4.2. – наличието на тези компакт флашкарти в деня на 

изборите към деня на стартирането на изборите се установява само и 

единствено с помощта на техническото лице.

Тук  предлагам  в  писмото  до  „Сиела  Норма“  ние  да 

предложим, както те са се ангажирали и те да ни отговорят веднага и 

писмено,  след  приключване  на  деня,  преброяване  на  резултата, 

опаковане  на  машините  и  връщането  им  тук  в  София  за 

препрограмиране, на следващия ден или във вторник ЦИК, чрез свои 

представители, които ние определим, и представители на фирмата, 

да прехвърлят на наше устройство цялото съдържание на компакт 

флашкартите от 500-те машини. А след произвеждане на втори тур, 

след конфигурация на софтуера и произвеждане на втори тур да ни 

бъдат  предоставени  всички  компакт  флашкарти  по  машини  до 
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момента на изтичане на срока за оспорване на резултата,  а ако има 

оспорване, до приключването на съдебната процедура.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, това  означава ли, 

че 500-те машини ще бъдат докарани тук, в София, в ЦИК?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Момент! Не в ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  в  ЦИК,  в 

техен склад.

РОСИЦА МАТЕВА: Но те ще бъдат пакетирани, къде? Кой 

ще се подпише – в СИК?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Предложението 

ми  е  в  секционната  избирателна  комисия  те  да  бъдат  опаковани, 

пакетирани  и  с  лента,  която  да  се  подпише  от  членовете  на 

секционната  избирателна  комисия  и  техническото  лице,  което 

присъства накрая.

Колеги,  продължаваме със следваща т. 4.3. 

Мисля, че по т. 4.3. – лентата по регламент е и елемент на 

наше  приложение  към  Решение  №  3908-ПВР.  Естествено, 

осигуряването  й  е  ангажимент  на  техническото  лице,  а 

удостоверяването  на  наличието  й  е  ангажимент  на  секционната 

избирателна комисия.

Заповядайте. (Реплика на Мартин Райков извън микрофон.)

Благодаря на господин Райков.

Колеги,  виждате  забележката  по  т.  4.3.  –  всички  тези 

остатъци от лентата ще отидат в плика от машинното гласуване.

Продължаваме  с  т.  4.4.  –  осигуряването  на  допълнителен 

контрол на портовете е ангажимент изцяло на техническото лице. 

Предложението  е  този  допълнителен  контрол  да  бъде  подписан. 

Лентите,  с  която  са  запечатани  портовете,  да  бъдат  подписани  в 

началото  на  деня  от  председател  и  секретар,  по  правилата  на 

Изборния кодекс.

Колеги, по т. 4.5. – ангажимент на секционната избирателна 

комисия  е  когато  се  разпечати  протоколът  за  приключване,  да 

напишат  часа  и  членовете  на  СИК  да  се  подпишат  върху  този 

протокол. 

93



Това са предложенията,  свързани с препоръките,  отправени 

от одиторите.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само нюанс. Тъй и тъй в предизборния 

ден явно лентата запечатва портовете на машината, така както беше 

казано,  и  се  подписват  от  членовете.  Но  в  изборния  ден  след 

отваряне на печата, могат да сложат един печат върху лентата. Това 

е само идея. (Реплики.)

Добре, хубаво. Оттеглям. За да не усложняваме процедурата.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Да  не  утежняваме  цялата  дискусия, 

обаче имам едно леко питане, по-скоро е съображение. Хубаво, тези 

хора  слагат  секретар,  председател,  резонно  е  това  да  се  сложи и 

печат в края на изборния ден, обаче за първи тур. При евентуален 

втори тур ние махаме ли ги всички тези ленти?

КАТЯ  ИВАНОВА:  Това  е  процедура,  която  ще  бъде 

разписана.

МАРТИН РАЙКОВ: Пак ли го правим?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Райков, изключително резонен е Вашият въпрос. Той е свързан и с 

предложението,  което  направих  –  „Сиела  норма“  писмено  да  се 

ангажира,  а  и  ние  да  се  ангажираме  след  като  след  първи  тур, 

условно първи тур, след избора машините бъдат доставени тук,  в 

склада,  в  който те се съхраняват,  комисия от членове на ЦИК да 

отиде  в  този  склад  заедно  с  лица,  определени  от  фирмата 

изпълнител,  тогава  със  сигурност  всички  машини  ще  бъдат 

разпечатани  отново,  за  да  бъдат  извадени  тези  карти  и  да  бъдат 

прехвърлени на нашия носител.  След това те ще бъдат поставени 

обратно и ще се извърши преконфигуриране на софтуера и същата 

процедура по запечатване и подпис от председател и секретар в деня 

на евентуален нов избор ще се извърши.

Колеги, имате ли други предложения? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения, които трябва да се обективират, разбира се, и в писма, 

които да бъдат изпратени днес.
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Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева,  

Севинч Солакова),  против – няма.

Колеги,  тъй като се появиха въпроси в зала,  аз  в  началото 

казах,  че  предложението  е  разделено  на  две  –  едното  е  да  бъде 

изпратено  писмо  до  районните  избирателни  комисии,  които  да 

предоставят тези инструкции плюс това приложение, и второто, да 

бъде изпратено писмо до „Сиела Норма“ със същото съдържание и 

въпроса за писмено потвърждение  на прехвърляне на информация 

от  компакт  картите  и  след  това  ангажиране  за  предоставяне  на 

компакт флашкартите след евентуален втори тур.

Колеги,  нека  да  направим  гласуването  и  на  писмото  до 

„Сиела“,  тъй  като  разбрах,  че  част  от  колегите  са  разбрали,  че 

гласуваме  само  и  единствено  инструкциите  към  секционните 

избирателни  комисии,  които  ще  бъдат  получени  чрез  районните 

избирателни  комисии  и  техни  представители  заедно  с  изборните 

книжа и материали.

Колеги, режим на гласуване на писмото за „Сиела“.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева,  

Севинч Солакова),  против – няма.

Колеги, имате ли други доклади?

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  имам  получени  от 

„Сиела Норма“ въпросните баджове с онова, което гласувахме преди 

това, само че не е качено във вътрешната мрежа.

Имаме въпросният проект за бадж, така както го гласувахме. 

Имаме още едно действие да направим. Има още един показан вече 

проект за одита за електронна бюлетина, която стои на екрана, която 
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ще  се  появява.  Това  просто  трябва  да  го  одобрим,  след  одитния 

доклад, така да се каже.  Имате го и това нещо. Съжалявам, не са 

качени в мрежата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С това закривам 

днешното заседание на ЦИК.

Свиквам  следващото  заседание  утре,  5  ноември  2016  г.,  в 

14,30 ч.

(Закрито в 22,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Катя Бешева
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