
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 439

На 8 ноември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия. 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, 

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

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

Метин Сюлейманов, Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло 

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева, 

Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова.

Заседанието  бе  открито  в  12,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното кратко заседание. 

Както знаете, колеги, в тези дни не обявяваме предварително 

дневен  ред,  събираме  се  по  въпроси,  които  имаме  да  обсъдим, 

свързани с  произведения  избор  и  референдум и предстоящия  нов 

избор.

Колеги, нека първо докладва госпожа Бойкинова във връзка 

със заявка за бюлетини за изборите в „Младост”. Заповядайте.



МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги, заявката е в моята папка от 

днешно  заседание.  В  район  „Младост”  ще  има  втори  тур  на 

частичните избори за кмет на 13 ноември 2016 г. и в тази връзка е 

необходимо  да  бъде  създадена  организация,  за  да  започне 

отпечатването  на  хартиените  бюлетини  съгласно  договора,  който 

сме сключили с печатницата на БНБ. Броят на бюлетините е същият 

тираж. Проведох разговор със Столична община, няма основание за 

увеличаване на тиража, а той е броят на избирателите плюс 10 %, 

както е в Изборния закон, т.е. 7540, съответно номерацията е 30001 и 

стига до 300097540. Грамажът, хартията, изработката и доставката 

на хартиените бюлетини са съгласно наше решение на Централната 

избирателна  комисия.  Общинската  избирателна  комисия  има  днес 

заседание да утвърди графичния файл, а ние ще одобрим образеца, 

поради което ви предлагам да гласуваме предложената от мен заявка 

за отпечатване на бюлетините.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 

няма.

 Одобри се изпращането на заявката.

 МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  тази  връзка  моля  да 

гласуваме  и  писмо  до  Столична  община  да  бъдат  преведени  по 

сметката  на  Централната  избирателна  комисия  цената  за 

изработване  на  бюлетините,  както и  да  бъде  платена  таксата  към 

Министерството  на  финансите  за  финансовия  контрол  на 

бюлетините.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението се приема.

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  искам  само  да  ме 

упълномощите да изпратим две  писма до избиратели,  които не са 

могли да упражнят правото си на глас поради това, че подвижната 

секционна  избирателна  комисия  не  е  могла  да  стигне  до  тях,  да 

изпратим сигнали до компетентните районни избирателни комисии, 

за да направим проверка и това да не се случи на балотажа, както и 

отговор на гражданка, която не е гласувала в изборите на 6 ноември, 

а иска да гласува на балотажа и ни пита дали това е възможно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  разширявам 

обхвата на Вашето предложение. В периода между изборите и новия 

избор  нека,  колеги,  да  вземем  едно  протоколно  решение  да 

отговаряме  самостоятелно  на  разпределените  ни  преписки  от 

граждани.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре, колеги.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен  

Цачев,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), против –  1  (Александър 

Андреев).

Предложението се приема.

И  давам  думата  на  господин  Андреев  по  отношение  на 

жребия.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка е 

качен проектът на решение. Проектът е във връзка с чл. 192, ал. 3, а 

именно в случаите, в които се провежда нов избор, както е при тези 
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избори,  то е  необходимо да  бъде проведен жребий в Централната 

избирателна  комисия  по  отношение  на  определянето  на  реда  за 

участието  в  обръщенията  на  двете  кандидатски  двойки,  които  ще 

отидат на нов избор, в последния ден от предизборната кампания, а 

това е 11 ноември 2016 г. в предаванията на Българската национална 

телевизия и Българското национално радио. 

Жребият  ще  бъде  проведен  при  условията  на  Решение  № 

3600,  което  приехме  за  основния  жребий  за  представяне  на 

кандидатите в предаванията на двете обществени медии, а именно 

колегите, които ще участват от нас, нека съвсем накратко да ви го 

припомня процедурата, председателят тегли името на колега, който 

вече тегли от втората кутия поредните номера 1 и 2 на кандидатските 

двойки. Предлагам да проведем жребия в утрешния ден сутринта в 

10,30 часа.  Тъй като днес ще приемем решението за обявяване на 

изборния  резултат  и  утре  вече  ще  можем  да  проведем  жребия  в 

пресцентъра, където да поканим и журналистите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В проекта е написано 8 ноември, нека 

да поправим датата.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението се приема.

Колеги, това е Решение № 3983-ПВР.

Заповядайте, господин Чаушев, за вашия доклад.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка обърнете 

внимание  на  последния  ред  –  Проект  за  електронна  бюлетина  за 

втория тур.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  е  „независим 

кандидат”, а трябва да бъде „независими кандидати”.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Добре.  Ако  искате,  да  поискам  и 

разписките. Проблемът е, че в момента те трябва да започнат поне 

тези да ги програмират. А ако искате, и разписките ще поискам, за да 

ги видите. Но това в последствие. Обаждам се веднага.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други коментари? 

Не виждам.

Колеги, тогава нека да одобрим екрана.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Екрана  за  електронната  бюлетина,  а 

разписките  поемам ангажимент да  ви ги  представя  на следващото 

заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Отново „не подкрепям никого” не е с 

главни букви. Миналия път беше с главни.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, приемам забележката.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прав е господин Томов. 

Други корекции? Не виждам.

Режим на гласуване одобрение с тези корекции.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението се приема.

Колеги,  когато  дойдат  и  разписките,  няма  да  свиквам 

заседание, а ще пусна на подпис със забележки между всички вас с 

последващо одобрение, за да не свиквам заседание само за това.
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Колеги, във вътрешната мрежа в папката на госпожа Солакова 

има проект 9717 до изпълнителния директор на печатницата на БНБ 

заедно  с  копие  до  Министерството  на  финансите.  Колеги,  днес 

подадохме  имената  на  госпожа  Матева  и  госпожа  Солакова  във 

връзка  с  писмо  с  приложен график  за  предаване  на  отпечатаните 

хартиени  бюлетини  за  гласуване  в  новия  избор  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката,  днес да отидат в печатницата и да 

подпишат  протокола  за  ЦИК  за  предаването  и  приемането  на 

бюлетините.

Колеги, моля за последващо одобрение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 

няма.

Приема се одобрението.

Госпожа Цанева във връзка с международни наблюдатели.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ПВР-18-17 от 08.11.2016 г. 

получихме в ЦИК запитване от Централната избирателна комисия на 

Босна и Херцеговина, които желаят да изпратят свои представители 

за участие във втория тур на изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката на 13 ноември. Предлагам да изпратим писмото на 

Външно министерство, какъвто е редът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 

няма.

Предложението се приема.

И,  колеги,  за  сведение,  одобрени  са  за  печат  образците  на 

бюлетини за район 8-и Добрички, район 21-и Сливенски, район 1-и 
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Благоевградски, бюлетина за гласуване извън страната за президент 

и вицепрезидент, район 3-и Варненски, район 2-и Бургаски с оглед 

упълномощаването, което направихме вчера и съобразно графика на 

съответните печатници.

С  това  закривам  тази  част  от  заседанието  на  Централната 

избирателна комисия, то ще продължи довечера в час, който ще бъде 

допълнително уточнен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

13 членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. Откривам тази част от днешното заседание. 

Заповядайте госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да изпратим 

едно писмо,  тъй като днес  не бях в  първата  част  на  заседанието, 

когато се изпрати заявката за отпечатване на бюлетините за район 

„Младост“.  Изпратена  е  вече  заявката.  С  оглед  на  изпратената 

заявка, моля да изпратим писмо, с което да уточним номерацията на 

бюлетините съобразно броя. Моля колегата Грозева да каже, дали 

има искане за  увеличаване на броя.  Този общ брой 97 540 да  е  с 

номерация  както  следва,  съобразно  Решение  №  2838-МИ  от 

26.10.2014 г. на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев,  Емануил Христов, Иванка Грозева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  съжаление 

справката не е изготвена. Днес докато потвърждавахме бюлетините 

получавах поща, която преглеждах дали има нещо спешно. Първо, 

по  памет  ви  докладвам  графика  за  доставка  на  бюлетините. 
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Предаването  на  бюлетините  в  печатницата  на  БНБ  и  в  „Демакс“ 

започва на 9 ноември.   А този график ще го изпратим на всички 

областни  администрации  на  районни  избирателни  комисии  по 

електронната поща. Заедно с това виждам, че има преписки, които 

съдържат промяна в лицата, които бяха упълномощени за изборите. 

Както  знаете  ние  предоставихме  възможност  на  районните  и  на 

общинските администрации днес до 12.00 часа да ни уведомят, както 

за  увеличаване  броя  на  бюлетините  за  отпечатване  да  направят 

мотивирано  искане,  така  и  да  ни  посочат  промени,  ако  има  сред 

упълномощените лица. С оглед на това, че нямам възможност да ви 

представя обобщената справка, която в момента се готви от колегата 

Николай  Желязков  –  главен  юрисконсулт,  моля  да  одобрим 

изпращането  на  информация  до  печатницата  на  БНБ  относно 

промени за адреси на доставка и сред упълномощените лица,  ако 

има  такива  за  9  ноември.  Съжалявам  за  некоректния  и  непълен 

доклад,  дотолкова  доколкото  не  мога  да  се  позова  на  конкретна 

информация, поради липса на време за подготовка за това заседание. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари. Няма. 

Режим на гласуване. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

Приема се предложението. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  имаме още две 

неща  да  одобрим.  Моля  ви  в  папката  на  господин  Чаушев 

разписката,  тъй  като  искахте  да  видите  финалния  протокол  от 

разписките. 

Колеги,  видяхме  първоначалния  и  финалния  протокол. 

Колеги, нека да ги одобрим. Режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16  (Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Емануил 

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев), против – няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  съвсем  кратък 

доклад.  В  изпълнение  последващо  одобрение  разбрах,  че  има 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  за 

упълномощени представители в печатницата на БНБ да присъстват 

при  предаването  на  бюлетините  за  гласуване  в  секциите  извън 

страната. С колегата Росица Матева бяхме. 

Докладвам вх. № ПВР-00-262 от 08.11.2016 г. екземпляр от 

приемо-предавателен  протокол  №  33  с  днешна  дата,  който 

удостоверява  това  предаване  на  упълномощено  от  министъра  на 

външните работи лице. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение преписка ПВР-

03-51 от 08.11.2016 г. във връзка с предаване на книжа и материали 

от „Демакс“. Веска Янева ни е препратила информация, за да може 

да сме в течение и на предаването по този график. 

Докладвам ви вх. № ПВР-00-263 от 08.11.2016 г. Печатницата 

на  БНБ  ни  препраща  писмото  от  „Демакс“  относно  графика  за 

предаване на бюлетините. Графикът започва от 10-ти и приключва 

на 11-ти. Посочени са направленията. Те включват няколко района с 

посочени часове. Ние ще имаме също ангажимент да съдействаме за 

организацията,  координацията  и  присъствието  на  представители 

упълномощени с решение на районните избирателни комисии, както 

и със заповеди на областните управители. 
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Докладвам  ви  ПВР-01-259  от  8.11.2016  г.  Трябва  да  е  във 

вътрешна  мрежа.  Това  е  графика  за  предаване  на  бюлетините  от 

печатница на БНБ. Знаете, че печатница на БНБ и „Демакс“ печатат 

бюлетините за новия президентски избор. Графика на печатницата 

на  БНБ  започва  на  8-ми  с  Министерство  на  външните  работи  и 

продължава  от  10-ти,  което  означава  че  за  утре  няма  да  има 

предаване на територията на печатницата на БНБ. И въпреки това, 

както преди малко ви казах,  видях една преписка,  която включва 

график  от  9-ти.  Ако  има  необходимост  да  изпратим  информация 

относно  места  за  доставка,  упълномощени лица  за  получаване  на 

бюлетините на 9 ноември предлагам да го гласуваме предварително. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма. 

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  последен  доклад.  Всички 

бюлетини за гласуване по райони извън страната са одобрени чрез 

системата, чрез която одобряваме предпечатните образци. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това закривам 

тази част от заседанието.

(22,15 ч.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър вечер колеги,   в 

залата сме 19 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. Откривам тази част от заседанието ни. То е 

посветено на един важен акт, който има ЦИК да приеме, а именно да 

обяви  резултатите  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

10



Републиката,  произведени  на  6  ноември  2016  г.  за  отделните 

кандидатски  листи.  В  тази  връзка  колеги,  ви  предлагам  следния 

проект на решение, който ще прочетем. 

На основание чл.94 от Конституцията на Република България 

и  чл.4,  ал.4  от  Изборния  кодекс  на  6  ноември  2016  г.  бяха 

произведени избори за президент и вицепрезидент на Републиката. 

От  общия  брой  избиратели  по  смисъла  на  чл.42,  ал.1  от 

Конституцията на Република България възлизащ на 6 млн. 834 278 

избиратели по данни от ГД „ГРАО“ към МРРБ, участие в изборния 

ден взеха 3 млн. 943 004 избиратели. 

На  основание  чл.93,  ал.4  във  връзка  с  ал.3  и  чл.94  от 

Конституцията на Република България, чл.57, ал.1, чл.311, т.3 и т.4 и 

чл.342,  ал.1  и  ал.2  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И: 

Обявява  резултатите  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на Републиката произведени на 6 ноември 2016 г. за 

отделните  кандидатски  листи  предложени  от  партии,  коалиции  и 

инициативни  комитети  по  реда  на  вписване  в  бюлетината  за 

гласуване  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  както 

следва: 

№ 2 – Веселин Найденов Марешки и Петър Живков Петров – 

Инициативен комитет – 427 660 действителни гласа 

№  3  –  Велизар  Пенков  Енчев  и  Биляна  Дикова  Велева-

Грънчарова  –  ПП  Движение  за  радикална  промяна  „Българската 

пролет“ – 18 213 действителни гласа 

№  4  –  Пламен  Василева  Орешарски  и  Данаил  Стоянов 

Папазов – Инициативен комитет – 253 726 действителни гласа 

№  5  –  Жорж  Ганчев  Ганчев  и  Кольо  Петков  Парамов  – 

Християн-социален съюз – 27 927 действителни гласа 

№  6  -  Диана  Гервасова  Димитрова  и  Габриел  Георгиев 

Герасимов – Инициативен комитет – 4362 действителни гласа 
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№ 7 -  Трайчо  Димитров  Трайков  и  Съби  Иванов  Събев  – 

Реформаторски блок – 224 637 действителни гласове 

№ 8 - Бисер Георгиев Миланов и Красимир Петров Настев – 

Инициативен комитет – 3215 действителни гласове. 

№ 10 -  Александър Трифонов Томов и  Радослав Йорданов 

Радославов  –„Българска  социалдемокрация  -  Евролевица“  –  9513 

действителни гласа 

№  11  –  Йорданка  Радиева  Колева  и  Веселин  Димитров 

Христов – Инициативен комитет – 4182 действителни гласа 

№ 12 – Татяна Дончева Тотева и Минчо Викторов Спасов – 

ПП „Движение 21“ ПП „НДСВ“ – 69 364 действителни гласа  

№ 13 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова – 

Инициативен комитет – 973 511 действителни гласа

№ 14 – Господин Тончев Тонев и Андрей Аврамов Андреев . 

ПП „Българска демократична общност“ – 6854 действителни гласа

№  15  –  Ивайло  Георгиев  Калфин  и  Любомир  Тодоров 

Халачев  –  Коалиция  „Калфин-президент“  –  125 507  действителни 

гласа 

№ 16 – Камен Славянов Попов и Георги Стефанов Неделчев – 

Инициативен комитет – 5212 действителни гласа 

№ 17 – Цецка Цачева Данговска  и Пламен Иванов Манушев 

– ПП „ГЕРБ“ – 840 525 действителни гласа 

№  18  –  Румен  Гълъбинов  Гълъбинов  и  Веска  Атанасова 

Волева - Инициативен комитет – 10 286 действителни гласа.

№ 19 – Красимир Дончев Каракачанов и Явор Божилов Нотев 

–  Обединени  патриоти  „НФСБ,  АТАКА  и  ВМРО“  –  572 963 

действителни гласа 

№ 20  –  Емил Ахмед Рамадан  и  Момчил Добрев  Добрев  – 

Политическа  партия  „Балканска  демократична  лига“  –  6089 

действителни гласа 

№ 21 – Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев – 

Инициативен комитет – 10 099 действителни гласа 
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№ 22 – Димитър Василев Маринов и Радослав Петров Петров 

– Българско национално обединение – 14 973 действителни гласа

№ 23  –  Николай  Йорданов  Банев  и  Сали  Шабан  Ибрям – 

Инициативен комитет – 4196 действителни гласа 

Не подкрепям никого – 214 094 действителни гласа  

В произведените на 6 ноември 2016 г. избори няма избрани 

президент и вицепрезидент на Републиката, тъй като в гласуването 

са  участвали  повече  от  половината  избиратели,  но  нито  един  от 

кандидатите  не  е  получил  повече  от  половината  действителни 

гласове. 

Определя първите двама кандидати по листи получили най-

много гласове, които да участват в нов избор, съгласно чл.93, ал.4 

във връзка с чл.94 от Конституцията на Република  България. 

Обявява  имената  на  кандидатите  между  които  ще  се 

произведе новия избор. 

Първо,  № 13 – Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова 

Йотова – Инициативен комитет с 973 511 действителни гласа

Второ,  № 17 – Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов 

Манушев ПП „ГЕРБ“ с 840 525 действителни гласа. 

Нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката да се 

произведе на 13 ноември 2016 г. 

Колеги,  имате  ли  коментари?  Направихме  в  оперативен 

разговор две, три допълнения. Имате ли други коментари? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Това  е  чисто  технически  въпрос.  Но 

понеже в  Конституцията  е  записано,  че  втори  тур  се  произвежда 

тогава, когато нито един  от кандидатите не е взел над 50 на сто от 

гласовете, изглежда ми разумно в самото решение да бъде изрично 

записано с процентите на отиващите на балотаж, за да се изпълни 

това изискване. То е ясно, че е така. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Процентът  ще  се 

допълни и той е в данните, които са пред вас в момента. Приемам 

това. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ако  ще  се  допълва  трябва  да  е  от 

действителните гласове, а не от гласовете както предложи колегата 

Томов. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: От действителните е по-

коректно. Приемам. 

Колеги,  нека  внимателно  огледаме това  решение,  защото е 

важно и защото обявяваме имена. 

Колеги,  тъй  като  постъпиха  допълнения  към  решението, 

предлагам 10 минути почивка, за да бъде допълнено и след това да 

го гласуваме. 

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

днешното  заседание.  В  залата  сме  18  членове  на  Централната 

избирателна комисия. 

Всички  поставени  въпроси  намериха  своя  отговор  и  в 

рамките на законовия срок ние сме готови да обявим резултатите от 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени 

на 6 ноември 2016 г. за отделните кандидатски листи така както ги 

изчетох преди прекъсването на заседанието. 

Колеги, имате ли коментари? Няма. 

Колеги режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мартин Райков, Метин 

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

Предложението се приема.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е решение 

№ 3984-ПВР. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  да  качим  и  да 

изпратим прессъобщение до медиите за обявеното решение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мартин Райков, Метин 

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

Предложението се приема. 

Колеги,  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  утре  в  11.00  часа.  Утре  в 

10.30 часа има теглене на жребий. Ще ви помоля да останем в зала, 

за да подпишем всички току що взетото решение. 

(Закрито в 24,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф: 

Невена Чехларова

Силвия Михайлова
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