
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 445

На 15 ноември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКАТА

1. Проект на решение относно анализ на несъответствията, 

приемане  на  окончателните  числови  данни  и  актуализиране  на 

базата  данни  от  новия  избор  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  от 13 ноември 2016 г.

Докладва: Емануил Христов

2. Обявяване  на  окончателните  резултати  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката.

Докладва: Ивилина Алексиева

2а. Одобряване на текста, който трябва да бъде качен на сайта 

ни във връзка с публикуването на числовите данни в CSB формат.

Докладва: Емануил Христов

3. Доклади относно гласуването извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

3а. Доклад относно машинното гласуване.



Докладва: Емануил Христов

3б.  Доклад относно машинното преброяване.

Докладва: Цветозар Томов    

4. Доклад по медийни пакети.

Докладва: Таня Цанева

5. Приемане  на  работата  по  договори  за  разяснителната 

кампания.

Докладва: Росица Матева  

МЕСТНИ ИЗБОРИ

6. Проект  на  решение  относно  процедура  за  определяне 

чрез  жребий  на  поредните  номера  на  партиите  и  коалициите  в 

бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за 

кметове и частични избори за кметове.

Докладва: Александър Андреев

7. Проект на решение относно публикуване на числовите 

данни от частичните местни избори, произведени на 6 и 13 ноември 

2016 г.

Докладва: Емануил Христов

ДРУГИ

8. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Мария Бойкинова,

Бойчо Арнаудов, Катя Иванова,

Росица Матева

9. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Александър Андреев

10. Доклад по писмо от печатницата на БНБ.

Докладва: Мария Бойкинова

11.Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,
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Росица Матева

Метин Сюлейман,

Румен Цачев, Камелия Нейкова,

Иванка Грозева 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Метин  Сюлейманов,  Таня 

Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Румяна Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  13,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 16 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният ред ви е раздаден. 

Преди  да  ви  дам  думата  за  предложения  за  изменение  и 

допълнение  към  така  предложения  дневен  ред  само  припомням, 

колеги,  че  взехме  протоколни  решения  да  не  докладваме 

възнаграждения  на  общинските  избирателни  комисии  и  да  не 

отговаряме  в  момента  на  искания  за  експертизи,  получени  от 

разследващи  органи,  до  края  на  изборите.  Затова,  колеги,  ви 

предлагам от следващото ни заседание да започнем да докладваме и 

тези  преписки,  които  оставихме  настрани  с  цел  организацията  и 

произвеждането на изборите и националния референдум.
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Колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и  допълнение 

към така предложения дневен ред?

Първа беше госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Моля да бъда включена в доклад по точка трета.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви.

Господин Томов?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да направя едно съобщение, което 

е  пристигнало  от  Обществения  съвет  и,  ако  може,  в  началото  на 

заседанието предвид това, че тяхното заседание започва след малко.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Съобщение  в  началото, 

преди първа точка. Записах, господин Томов.

Следваща беше госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите, госпожо председател, 

към точка пета приемане на работа на един от сътрудниците.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате, да ме включите в точка 

за одобряване на текста, който трябва да бъде качен на сайта ни във 

връзка с публикуването на числовите данни в CSB формат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Предлагам веднага  след 

точка втора от дневния ред, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И току-що ми връчиха два приемо-

предавателни  протокола  от  „Информационно  обслужване”,  да  ги 

докладвам и тях.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз ще Ви предложа тях да 

ги докладвате в точка първа, а след това непосредствено след точка 

втора да направите следващия си доклад.

Други колеги? Господин Чаушев?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Някога, когато намерите за добре, да ме 

включите  за  докладване  относно  приемане  на  въпросните  флаш 
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карти  за  машинно  гласуване.  Протокола  е  качен  във  вътрешната 

мрежа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам Ви, господин 

Чаушев, като доклад относно машинното гласуване като нова т. 3а.

Господин Баханов?

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател,  ако 

обичате, да ме включите в писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Господин Томов,  да  Ви 

включа с  доклад относно машинното преброяване?  Ще ви включа 

като т. 3б, за да представите на Централната избирателна комисия и 

съответно да се организирате заедно с работната група. Записах.

Други колеги? Не виждам.

Колеги,  ще  започнем  гласуването  с  вдигане  на  ръка  до 

момента,  в  който  имаме  възможност  да  използваме  електронната 

система за гласуване.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Дневният ред е приет.

Заповядайте  за  съобщение,  господин  Томов,  преди  да 

преминем към точка първа.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, получих писмо от председателя 

на Обществения съвет госпожа Румяна Дечева, която ни уведомява 

за това, че днес ще има заседание на обществения съвет с три точки в 

дневния ред. 

1. Наблюдения в изборния ден.
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2. Предложение за съвместно становище,  като не мога да 

разбера от формулировката дали е само на Обществения съвет или 

съвместно становище с Централната избирателна комисия.

3. Разни.

Исках  да  го  кажа  в  началото  на  заседанието,  защото  по 

принцип  сме  поканени  да  участваме  в  Обществения  съвет. 

Заседанието е от 15 часа. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.

Проект на решение относно анализ на несъответствията, 

приемане на окончателните числови данни и актуализиране на 

базата данни от новия избор за  президент и вицепрезидент на 

републиката от 13 ноември 2016 г.

Заповядайте,  господин  Христов,  заедно  с  протокола,  който 

получихме.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали,  а 

доколкото разбрах има папка и с материали ИО („Информационно 

обслужване”), ще намерите анализ на несъответствията. При мен го 

има в два файла, но съдържанието е едно и също. Така че всеки от 

вас би могъл да се занимае подробно с корекциите, които са били 

направили на втори тур.

Това,  на което исках да обърна внимание, е много малкият 

брой корекции, както виждате, те са общо 4 страници, по-скоро дори 

са 3 страници, на четвъртата страница има само 3 реда. Освен това на 

четвъртата страница виждате, че броя на протоколите, в които има 

грешки, са 89 от общо 12 хиляди и 300 и нещо. Общият брой грешки 

са  167,  тъй  като  в  някой  протокол  има  повече  от  една  грешка. 

Разбира се, това се очакваше, тъй като самият протокол за втория тур 

беше  значително  олекотен  с  малки  възможности  за  допускане  на 
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грешки, затова и резултатите са такива. Виждате от какъв характер са 

били  грешките  и  комисията,  която  е  направила  анализа,  как  е 

коригирала съответните данни. Така че в третата колона от тези три 

колони с грешките,  фактически е избраното от комисията, която е 

направила анализа, число, с което се актуализира и базата данни за 

новия избор за президент и вицепрезидент на републиката.

Малко преди да започне заседанието господин Цачев каза, че 

след като няма липсващи протоколи, да махнем последния ред,  да 

останат само протоколите с грешки. Няма проблем, съгласен съм с 

него.

И във връзка с направения анализ предлагам и един проект на 

решение, който е в моята папка и е за актуализираната база данни. В 

този проект пак малко преди заседанието се направи предложение да 

бъде  включено  като  основание  малко  преди  „Централната 

избирателна комисия” – „и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 346, 

ал. от 1 до 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

реши”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, коментари, предложения?

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз предлагам диспозитива на 

решението да бъде като този, който приехме в Решение № 3999, за да 

следваме практиката на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  доколкото 

разбирам, предложението ви е диспозитивът да бъде: „Централната 

избирателна комисия одобрява анализа на несъответствията, който е 

приложение  към  решението,  и  окончателните  числови  данни  от 

гласуването  в  новия  избор  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 13 ноември 2016 г.  и актуализира базата данни на 

резултатите от произведения нов избор за президент и вицепрезидент 

на републиката на 13 ноември 2016 г.
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Колеги, не виждам да възразявате.

С  тази  промяна,  колеги,  режим  на  гласуване  на  така 

предложения ни проект на решение.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Колеги, това е Решение № 4032-ПВР.

И моля да докладвате и протокола.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  във връзка с приключилата 

работа  по  въвеждане  на  данните  и  отчитане  на  резултатите  сме 

получили  приемо-предавателен  протокол  от  преброителя  на 

резултатите  „Информационно  обслужване”.  Той  е  качен  във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка.  Виждате,  те  отчитат,  че  ни 

предоставят  на  днешна  дата:  база  данни  с  информация  от 

секционните протоколи, въведени в РИК, включително и данните от 

машинното гласуване;  актуализирана база  данни с  информация от 

секционните протоколи; сканирани протоколи на СИК и на РИК от 

произведения  нов  избор  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 13 ноември 2016 г.; справка за извършения анализ на 

несъответствията с отразени решения на работната група за анализ 

на  несъответствията  на  ЦИК;  изчисления  по  методиката  в 

Приложение № 2 на Изборния кодекс за определяне на резултатите 

от  гласуването  при  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и сумарни числови данни от гласувания произведен нов 

избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 

2016 г. 

Тази  информация  е  предоставена  на  един  брой  технически 

носител.  Разбира  се,  протоколът  е  съставен  в  два  еднообразни 
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екземпляра за всяка една от страните. Предлага да приемем работата, 

извършена от преброителя и която е описана в т. от 1 до 6 в приемо-

предавателния  протокол  и  да  упълномощим  председателя  и 

секретаря  на  Централната  избирателна  комисия  да  подпишат 

приемо-предавателния протокол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Предложението се приема.

 Колеги, приехме Решение № 4032-ПВР, което е и последното 

решение,  въз  основа  на  което  можем  да  обявим  и  окончателните 

резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката. 

Подготвила съм проект на решение, намира се във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали. Моля да го отворите.

Продължаваме с точка втора  от дневния ред:

Обявяване  на  окончателните  резултати  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката.

Съвсем накратко ще го представя, тъй като след това ще има 

публично  представяне.  В  първи,  втори  и  трети  абзац  представям 

произвеждането  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката,  Решение  №  3984-ПВР  от  08.11.2016  г.,  с  което 

обявихме резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката,  произведени  на  6  ноември  2016  г.  за  отделните 

кандидатски  листи,  констатирахме  с  това  решение,  че  на 

произведените на 6 ноември 2016 г. избори няма избран президент и 
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вицепрезидент  на  републиката,  определихме  първите  двама 

кандидати  по  листи,  законовият  текст  използвам,  получили  най-

много гласове, обявихме имената на кандидатите, които да участват 

в новите избори, обявихме датата за произвеждане на новия избор 

13 ноември 2016 г.

След това в мотивната част представям Решение № 3992-ПВР 

от  10.11.2016  г.,  с  което  приехме  анализа  на  несъответствията, 

окончателните числови  данни и актуализацията на базата данни от 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 

2016 г., което решение стана и основание с Решение № 3995-ПВР от 

10.11.2016 г. да определим резултатите от изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката, произведени на 6 ноември 2016 г.

В следващата част от мотивите на това решение представям 

произведения  на  13  ноември  2016  г.  нов  избор  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката. Броят на избирателите за новия избор 

е  предоставен  от  ГД „ГРАО” на  МРРБ,  а  втората  част  –  броя  на 

избирателите,  които  са  гласували  според  положените  в 

избирателните списъци подписи, е 3 540 829 на базата на числовите 

данни, които приехме с предходното решение.

В следващия абзац с Решение № 4032 от днешна дата приехме 

анализа  на  несъответствията  и  окончателните  числови  данни  и 

актуализацията на базата данни, съответно това решение се допълва 

и в следващия абзац на мотивната част. 

Следва  диспозитивът.  В  първата  част,  така  както  изисква 

чл. 344,  ал.  2,  обявяваме  резултатите  от  изборите,  произведени на 

6 ноември 2016 г. С т. 2 обявяваме, както изисква чл. 344, ал. 1 от 

Изборния  кодекс,  окончателните  резултати  от  новите  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  произведени  на  13 

ноември 2016 г., както следва: за господин Радев и госпожа Йотова 

съобразни  данните,  които  току-що  приехме,  това  са  2 063 032 

действителни гласове, за госпожа Цачева и господин Манушев това 
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са 1 256 485 действителни гласове и не подкрепям никого – 41 927 

действителни  гласове.  С  т.  3  и  т.  4  на  диспозитива  обявяваме 

избрания президент и избрания вицепрезидент.  И това решение се 

обнародва в „Държавен вестник”.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения на 

така предложения проект на решение? Да, корекция в зала, благодаря 

за което. За не подкрепям никого са подадени 155 411 действителни 

гласове.

Колеги, режим на гласуване на така предложения проект на 

решение ведно с корекцията, направена в зала. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Колеги, това е Решение № 4033-ПВР.

Сега  ще  помоля  госпожа  Солакова  да  води  част  от 

заседанието, за да мога да отбележа корекциите и да оформя проекта 

като  решение,  след  което  да  пусна  решението  за  подписване  от 

всички присъстващи членове на Централната избирателна комисия. 

Колеги,  както  обсъдихме  работно  преди  началото  на  това 

заседание, тези резултати ще бъдат официално обявени в 16,30 часа 

на брифинг на Централната избирателна комисия.

Господин Христов, имате думата по тази точка.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  актуализираните  данни 

трябва да публикуваме, макар че то е записано в проекта за решение, 

което  гласувахме  преди  малко  –  Решение  №  4032,  и  публикува 

актуализираните  числови  данни  на  протоколите,  но  те  са 

представени официално във вида, в който ще бъдат публикувани и 

трябва  да  бъдат  утвърдени  съгласно  нашите  изисквания  от  трима 
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представители на Централната избирателна комисия. Предлагам да 

вземем протоколно решение за публикуване на данните в този вид.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението  на  колегата  Христов.  Както  са  правилата  на 

Централната  избирателна  комисия,  ще  бъдат  подписани  от  трима 

представители на ЦИК.

Режим на гласуване за приемане предложението на господин 

Христов.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

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

Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги,  тъй като колегата  Христов има доклад в 

раздел „Местни избори”, така ще продължаваме с точка седма:

Проект  на  решение  относно  публикуване  на  числовите 

данни  от  частичните  местни  избори,  произведени  на  6  и 

13 ноември 2016 г.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

моята папка ще видите втория проект. Той касае публикуването на 

числовите  данни  от  секционните  протоколи  и  протоколите  на 

общинските избирателни комисии от частичните избори за кмет на 

район „Младост”, Столична община, на първи и на втори тур и от 

изборите за  кметове на кметство Грохотно, община Девин,  област 

Смолян  и  на  кметство  Друмево,  община  Шумен,  област  Шумен, 

където кметовете бяха избрани на първи тур.

Извършена  е  визуална  проверка  на  протоколите  при 

приемането  им,  не  са  открити  несъответствия,  поради  което 

предлагаме да вземем решение, че публикуваме числовите данни от 
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протоколите на секционните избирателни комисии и на общинските 

избирателни комисии от произведените частични избори за кмет на 

район „Младост” на първи и втори тур, съответно на 6 и 13 ноември 

2016 г., и за кметове на кметство Грохотно, община Девин, област 

Смолян, и на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен на 

6 ноември 2016 г., както и сканираните протоколи от същите избори.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Христов, всички числови данни както за 

първи  и  втори тур за  район „Младост”  и  произведените  частични 

избори за Грохотно и Друмево.

Режим на гласуване.

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

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

против – няма.

Това е Решение № 4034-МИ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, давам думата по 

точка шест от дневния ред:

Проект на решение относно процедура за определяне чрез 

жребий  на  поредните  номера  на  партиите  и  коалициите  в 

бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и 

за кметове и частични избори за кметове.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  както  знаете 

във  връзка  с  изменение  на  разпоредбата  на  чл.  423  Централната 

избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните 

номера  на  партиите  и  коалициите,  които  са  регистрирани  в 

Централната избирателна комисия за частични избори, а такива ще 
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имаме както през декември, така и през февруари, с оглед на което ви 

предлагам да приемем едно принципно решение, което да определи 

правилата  за  провеждане на нови и частични избори с оглед това 

всеки път за всеки отделен частичен избор или нов, ако се налага, да 

не  приемаме  отделно  решение.  С  протоколно  решение  просто  да 

определяме датата, на която да бъде проведен жребий за определяне 

на номерата в бюлетините на тези партии и коалиции, които са се 

регистрирали в Централната избирателна комисия. 

С оглед на това в моята папка се намира проекта, в който е 

уредена процедурата за тегленето на жребий, като в общите правила 

са  определени  основните  принципи  при  провеждането  на  жребия, 

като той е общ за всички избори, които се провеждат на една и съща 

дата. Съответно с този номер в бюлетината се включват партиите и 

коалициите, които са регистрирали кандидатски листи за вида избор 

и  в  случаите,  в  които  имаме  местни  коалиции  и  независими 

кандидати то те се вписват след съответните партии и коалиции в 

бюлетината  съгласно  поредността  на  подаване  на  заявлението  и 

вписването им във входящия регистър.

Това, което аз допълнително съм добавил и което ще помоля 

да погледнете освен целия текст на общата част, която принципно си 

е същата, както досега приетите решения, това е т. 8 и тя е свързана с 

факта, че в предходните частични избори, които имахме, стана така, 

че  Централната  избирателна  комисия  следваше  да  определя  и 

бюлетината  за  провеждането  на  частичен  избор  за  кмет  на  район 

„Младост”, с оглед на което, а и разпоредбата на чл. 87, ал. 1, т. 9  и 

т. 14, които определят,  че ОИК приема образеца на бюлетината, в 

тази връзка е сложена и т.  8,  че общинската избирателна комисия 

утвърждава  образеца  на  бюлетината,  т.е.  тя  трябва  да  подреди 

съответно партиите, коалициите, местните коалиции и независимите 

кандидати,  издигнати от инициативни комитети за съответния вид 

избор, който се провежда на територията на общината.
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По отношение на самата процедура за теглене на жребия няма 

промяна. Пак се прави с 3 кутии. В едната кутия са пликовете, които 

съдържат  имената  на  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия, които присъстват на жребия, като името на председателя не 

се поставя в кутията. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, 

които съдържат пълното или съкратеното наименование на партии и 

коалиции, които са регистрирани в ЦИК за участие в съответния вид 

избор,  като  наименованието  се  изписва  съгласно  решението  за 

регистрация в ЦИК в частта относно наименованието за изписване в 

бюлетината. В третата кутия са поредните номера, които трябва да са 

толкова, колкото са партиите и коалициите, които са регистрирани в 

Централната избирателна комисия. Председателят тегли имената на 

двама  колеги.  Съответно  единият  тегли  името,  другият  номера. 

Оттук нататък тази процедура продължава до изчерпването на броя 

на  партиите  и  коалициите,  които  са  регистрирани.  Обявяваме 

резултатите  от  жребия  с  решение  на  Централната  избирателна 

комисия,  което  се  публикува  на  страницата  на  БТА  и  на  нашата 

страница. Тегленето се извършва публично. 

Не е определена дата, тъй като предлагам това да е принципно 

решение, за да не приемаме всеки път поотделно решение да важи и 

да  го  добавяме  към  онези  решения,  които  се  прилагат.  И  с 

протоколно решение да приемем кога да проведем жребия, който е за 

частичните местни избори, които ще се проведат на 11 декември.

Моето протоколно решение е тегленето да бъде в утрешния 

ден,  за  да  можем  да  го  обявим,  все  пак  да  участват  партиите  и 

коалициите, а доколкото имам информация, в нашите регистри са 7.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че в т. 7 и 8, тъй като те 

са  свързани,  колегата  в  своя  доклад  изложи  съображения  защо  е 
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включил и  т.  8,  която  е  нова,  но аз  считам,  че  в  предходното  ни 

решение  имаше неяснота,  поради  което  възникнаха  въпросите  без 

значение  коя  общинска  избирателна  комисия  ще  донарежда  въз 

основа на нашия жребий, може би, колега, трябва да се съдържа едно 

изречение, което в момента не мога да ви го предложа като вариант, 

но с оглед на това, че Вие сте писали решението, да става ясно, че 

общинската избирателна комисия е тази, която на база изтегления в 

ЦИК  жребий  ще  сложи  независимите  кандидати,  като  след 

последния номер, който е изтеглен в ЦИК и тогава вече ще утвърди 

образеца на бюлетината. Това е всъщност следствието от това, че тя 

ще  донареди  на  база  проведения  жребий  в  ЦИК  и  номерата  на 

независимите кандидати по т. 7. По Ваша преценка аз ви предлагам 

да  включим  едно  изречение,  от  което  да  е  ясно  и  точно,  че 

общинската  избирателна  комисия  е  тази,  която  ще  направи  това. 

Въпреки законовата норма и въпреки че Вие сте включили т. 8 моето 

лично мнение е, че имаше неяснота в предходните ни решения. И 

сега след като предлагате да бъде принципно решение, а ние само с 

протоколно  решение  да  определяме  датата  и  мястото,  когато  ще 

правим жребия, би следвало в това решение да е мястото за яснота на 

общинските избирателни комисии.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да сложим в т.  8 следното 

изречение:  „Въз  основа  на  изтегления  жребий  в  Централната 

избирателна  комисия  и  на  регистрираните  кандидатски  листи  на 

партии,  коалиции,  местни  коалиции  и  инициативни  комитети 

общинската избирателна комисия подрежда номерата в бюлетината и 

утвърждава образеца”. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря Ви.  Колеги,  понеже говорим за 

т. 7, мисля, че в последния ред на т. 7 в бюлетината за съответния 

вид избор не се оставя празен ред трябва да кажем: „В бюлетината за 
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съответния вид избор не се изтегля или не се определя номер и не се 

оставя празен ред”.  Просто да вмъкнем и това,  че  не се определя 

номер, както и празен ред в случаите, когато нямаме регистрирана 

кандидатска листа. В т. 6 говорим за партиите и коалициите, а в т.7 

говорим по различна хипотеза. Ако го има в т. 6, тогава да го махнем 

въобще от т. 7, колега Грозева.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тук  не  е  предвидено,  защото 

инициативният  комитет  сам  по  себе  си  няма  регистрация, 

регистрация  има  независимият  кандидат.  А  по  отношение  на 

местната коалиция, тя също следва като номер. Тоест, ако тя няма 

кандидати,  които са регистрирани,  тя просто не се добавя.  Това е 

законовият текст след изменението. Тоест, те се подреждат съгласно 

това  дали  са  издигнали  кандидат  или  не.  За  самия  инициативен 

комитет няма жребий, за да може да бъде теглен номер, те просто се 

допълват  като  поредни  номера  по  регистрацията.  Ако  нямат 

кандидати, те въобще не се включват в бюлетината.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, така е, и като казваме, че не се оставя 

празен ред казваме, че не се определя номер. Законовият текст на 

чл. 423,  ал.  4  е  точно  на  местните  коалиции  и  инициативните 

комитети не се определя номер и не се оставя празен ред.  Това е 

законовият текст.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нямам нищо против.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други забележки? 

Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен в зала 

проект на решение. Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 
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Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4035-МИ.

И, колеги,  трябва да определим часа на теглене на жребия. 

Какво е Вашето предложение, господин Андреев?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  е  утре  да 

теглим  жребия  в  зависимост  от  това  кога  ще  бъде  определено 

заседанието на Централната избирателна комисия, може би един час 

по-рано, за да можем направо да приемем и решението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

предложението е утре от 10,30 часа да теглим този жребий.

Режим на гласуване на това предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  И  другото,  предлагам  да  бъде 

изпратено  прессъобщение  и  да  бъде  качено  на  нашата  страница 

съобщение  за  провеждането  на  утрешния  жребий  с  оглед 

уведомяването и на партиите и коалициите, които са регистрирани в 

ЦИК за участие в частичните избори на 11 декември.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

18



Колеги, преминаваме към нова точка 3а от дневния ред:

Доклад относно машинното гласуване или по-скоро финала 

и получаване на компакт флаш картите.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в изпълнение на наше 

протоколно  решение  от  13  ноември  двамата  с  колегата  Райков 

отидохме в  склада  и прибрахме всички флаш карти от  машините, 

като сме съставили и съответния протокол, който е публикуван във 

вътрешната  мрежа,  в  моята  папка.  Направили  сме  съответните 

констатации. Въпросните флаш карти са на съхранение в касата при 

председателя,  както  сме  ги  получили  и  са  в  наличност  тук,  на 

територията на Централната избирателна комисия. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Бяха 

предадени в мое присъствие и бяха заключени от асистента в моята 

каса, за което също се състави протокол. Протоколът е приложен към 

тези компакт флаш памети.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклади относно гласуването извън страната.

Първи докладчик е госпожа Ганчева.

Упълномощавам за малко госпожа Солакова да води.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  няколко 

имейла,  които  са  пристигнали  в  деловодството  на  Централната 

избирателна  комисия.  Пристигнали  са  247  протоколи  на  СИК, 

СИК 247, СИК 238 и СИК 206, но те са обработени, вече качени и 

публикувани  на  сайта  на  Централната  избирателна  комисия  чрез 

временния комуникационен пост. Докладвам ви за сведение.

Колеги,  докладвам ви с  вх.  № НР-04-03-29 от 15.11.2016 г. 

писмо, получено по електронната поща от госпожа Мария Петрова 

от  ГД  „ГРАО”.  То  първо  е  било  изпратено  на  колега  от 

администрацията във връзка с приемането и предаването на ЦИК за 

проверка от произведения първи тур на изборите и от националния 

19



референдум,  като  са  установили,  че  при  започналата  проверка  на 

СИК-овете  за  гласуване  извън  страната  са  установени  някои 

несъответствия и размени. Утре ще бъде приемането и предаването и 

на СИК-овете за гласуване и проверка от новия избор, така ще заедно 

с тях да бъдат предадени и тези СИК. Извършена е проверка, колеги, 

и за секция 37 чрез временно комуникационния пункт, но може би 

трябва  да  се  изчакат  да  дойдат  при  нас  оригиналите.  Така  че 

писмото, с което ще предадем тези, ще бъде отразено и това.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението  на  колегата  Ганчева  писмото  до  ГД  „ГРАО” за 

предаване на списъците с тази забележка по 37 секция, ако нямате 

коментари, режим на гласуване.

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

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

Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

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

Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

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

ПВР-23-154 от 14.11.2016 г.,  с  което са ни изпратили постъпилите 

във временния комуникационен пост изборни протоколи от секциите 

за  гласуване  извън  страната,  както  и  справка  за  движението  на 

документите в електронен вид във връзка с произведените избори и 

референдума  за  първи  тур.  Предлагам  с  приемо-предавателен 

протокол,  съгласуван  и  с  председателя  на  комисията,  да  бъдат 

предадени на „Информационно обслужване”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

20



Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

във  връзка  със  задължението  ни  да  предадем  на  ГД  „ГРАО” 

списъците за  гласуване извън страната  за  проверка съгласно наше 

решение от новия избор на 13-и има проект на писмо до ГД „ГРАО”, 

с  което изпращаме за  проверка,  реалното предаване ще бъде утре 

сутринта в 10 часа от нашата администрация с приемо-предавателен 

протокол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване за предаването на тези списъци за проверка на ГД „ГРАО”.

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

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

против – няма.

Предложението се приема.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР-

04-01-353, то е от посолството ни в Торонто, има приложение към 

Министерството на външните работи за изказване на благодарности. 

За сведение.

Докладвам ви и към ЦИК-07-88 от 15.11.2016 г. писмо, което 

е във връзка с реформата на изборното законодателство. То е до мен, 

до госпожа Матева и госпожа Сидерова. Изпратено е за превод въз 

основа на резолюция на председателя. Към момента за сведение.

И също докладвам ви пристигнал превод към вх. № ЕП-03-1 

от  14.11.2016  г.,  което  е  преводът  на  докладваното  от  мен  писмо 
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относно заседание на общите въпроси на 11 ноември и приложените 

документи.  Ще кажа да  го  дадат  на  колегите  от  работната  група, 

защото няма резолюция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще  отделим 

специално  внимание  на  тези  въпроси  сега,  след  като  вече 

приключихме организацията и провеждането на изборите.

Заповядайте по тази точка госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, във вчерашна дата в моята папка е качено писмо с 

вх. № ПВР-213-153 от 14.11.2016 г. и касае възнаграждения на СИК 

извън  страната.  Пишат  ни  от  секция  3260000241  в  Авджълар, 

Истанбул. Считат, че неправилно са изпратени възнагражденията им. 

Съгласно  т.  3  на  наше  Решение  № 3377  правилно  са  определени 

възнагражденията  по  т.  2.1.  и  2.3.  Що  се  касае  до  т.  2.4.,  тя  е 

упомената  дотолкова,  доколкото  възнагражденията  по  т.  2.3.  се 

изплащат на цялата секционна избирателна комисия,  а  не само на 

тройката, която в страната предава протоколите. В последния абзац 

цитират  и  се  оплакват,  че  възнаграждението  за  първи  тур  било 

изплатено в евро, а за втори тур в турски лири.

Предлагам да им отговоря кратко по електронната поща, че 

възнагражденията са правилно изчислени, а що се отнася до начина 

на  тяхното  изплащане,  да  се  обърнат  към  Министерството  на 

външните работи, които са осъществили изплащането. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги? Няма 

въпроси.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), 

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, за да изчерпим тази точка, във вътрешната мрежа в 

папката на госпожа Ганчева е публикувано писмо с вх. № ПВР-04-

01-353  от  Торонто  и  е  относно  благодарност  за  подкрепата  и 

сътрудничеството в процеса на изборите. Докладвахте го? Добре.

Колеги,  мисля,  че  тези избори и особено новия избор бяха 

наистина много добре организирани както като гласуване, така и при 

приемане на документите, за което благодаря на цялата избирателна 

комисия.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклад по медийни пакети.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  първо  в  днешна  мрежа  в  папка 

„Медийни  пакети”  можете  да  видите  справката  по  отношение  на 

одобрените договори и съответно сумите по тях. Това е за сведение.

Ще  ви  помоля  да  отворим  папка  „Медийни  пакети”  от 

8 ноември.  Това  е  по  реда  на  постъпване  и  приемане  на  вече 

доказателствения материал. Затова ви предлагам с вх. № НР-20-580 

радио  Благоевград  и  Движение  за  радикална  промяна  българската 

пролет…

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинете,  госпожо 

Цанева, Вие в момента искате да докладвате изпълнени договори, на 

които  ние  да  извършим  заплащане.  Преди  да  започнете  да  ги 

докладвате, мога ли да задам няколко въпроса? Тъй като в нашето 

решение, в принципното ни решение, свързано с медийните пакети в 

частта  относно упражняването  на  контрол върху  извършеното  със 

съответния доказателствен материал имаме изключително сериозни 

разпоредби  бих  искала  да  попитам  дали  работната  група  се  е 

събрала,  дали  е  обсъдила  и  прегледала  всеки  един  от 
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доказателствените материали, представени по изпълнението на тези 

договори, за да се докладва в зала.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ще ви отговоря, госпожо председател. Тъй 

като договорите са 182 ние в работната група се разпределихме по 

време на постъпване на тези договори и тези материали по-скоро, а 

не  договори,  да  ги  разглеждаме  и  там,  където  всеки  един  от  нас 

прецени, че няма някакви съмнения или няма нужда от обсъждане, 

да ги докладваме. А там, където имаме определени съмнения, да се 

събираме  цялата  работна  група  и  да  ги  докладваме  с  нашите 

съмнения на комисията.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Стана ясно на 

Централната избирателна комисия, моля, продължете.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Още повече, отварям една скоба преди да 

започна  да  ви  докладвам,  както  виждате,  всичкия  доказателствен 

материал за  разлика от предишни години е качен  във вътрешната 

мрежа и всеки един от колегите не само от работната група може да 

се  запознае  с  всеки  един  детайл  по  всеки  един  доказателствен 

материал. В момента тези доказателствени материали към договори 

ви предлагам да бъдат одобрени, както следва, тъй като аз не съм 

намерили и не съм предложила на работната група да обсъждаме по-

подробно тези материали.

По вх. № НР-20-580 това е радио Благоевград и Движение за 

радикална промяна българската пролет 10 излъчвания по 30 секунди 

и интервю на стойност 600 лв. с ДДС.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  Време  за 

запознаване. Колеги, тъй като в момента работно обсъждаме, че една 

част  от колегите  са се запознали,  друга част не са се запознали с 

материалите, отвъд това обсъждаме и по какъв начин по-ефективно 

да  може  да  се  преглежда  този  доказателствен  материал,  аз  ще 

предложа, колеги, да отложим тази точка за следващото ни редовно 

заседание в четвъртък,  за да могат всички колеги да се запознаят. 
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Вече  знаем,  че  се  докладва  изпълнение  на  договори,  за  да  може 

преди заседание всеки член на Централната избирателна комисия да 

се  запознае  със  съдържанието  на  тази  папка  и  след  това 

информирано ние да можем да вземем своето решение. Като поемам 

ангажимент работно да си разпределим нещата така, че процесът по 

преглед  на  доказателствения  материал  да  бъде  значително  по-

ефективен и да не затруднява Централната избирателна комисия.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Госпожо  председател,  с  неудоволствие 

приемам  предложеното  от  Вас,  като  ни  чака  много  работа,  но 

приемам  и  моля,  колеги,  от  сега  ви  казвам,  започваме  от  дата 

08.11.2016 г., ще ги гледаме така както са по дни в папка „Медийни 

пакети”. Много ви моля, преглеждайте ги предварително, за да не се 

бавим,  защото  ви  казах,  че  договорите  са  182,  срокът  ни  е 

5 декември.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Цанева.

Сега  ще  дам  думата  за  сведение  на  господин  Томов  във 

връзка с машинното преброяване.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  вчера 

„Информационно  обслужване” представи  всички  документи  по 

изпълнението  на  договора  за  осъществяване  на  машинното 

преброяване. Те са качени във вътрешната мрежа на вчерашна дата. 

В момента докладвам за сведение предадена флаш памет с всички 

резултати,  като  на  следващото  заседание,  до  което  ви  моля  да  се 

запознаете  с  качените  документи,  ще  представя  доклад  за  целия 

експеримент, който да бъде обсъден от комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  бих  помолила, 

господин  Томов,  както  са  правилата  в  Централната  избирателна 

комисия,  Вие де свикате  вашата работна група,  която създадохме, 
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работната група да се съгласи с този доклад и да го внесете от името 

на работната група.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Естествено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, всеки 

от вас може да се запознае със съдържанието на файловете.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Приемане  на  работата  по  договори  за  разяснителната 

кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

материали  във  вътрешната  мрежа  са  качени  два  приемо-

предавателни  протокола,  които  са  изготвени  от  нашите 

юрисконсулти и са съгласувани с главния счетоводител. Ще видите, 

че  са  подписани  от  тях,  от  изготвил  и  от  съгласувал.  Единият 

приемо-предавателен протокол е по Договор  № 22 от 11.10.2016 г., 

той е за изработка на произведения за провеждане на разяснителната 

кампания. Това са видео клиповете, аудио клиповете и подготовката 

и  графичното  оформление  на  печатните  материали  с  „Премиер 

студио  плюс”.  Описани  са  всички  изготвени  от  тях  клипове  и 

материали  във  връзка  с  изпълнение  на  договора.  Така  че  ви 

предлагам да приемем това изпълнение на договора, за да може да 

бъде извършено плащането.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги, вторият протокол е 

приемо-предавателен протокол по Договор № 23 от 11.10.2016 г. с 

рекламна  агенция  „Киви”  ООД,  с  която  знаете,  че  сключихме 

договор  да изработи  и достави двата  вида брошури,  които са  тип 

хармоника.  Както  знаете,  една  част  от  брошурите  бяха  доставени 

директно  в  Централната  избирателна  комисия,  друга  част  в 

„Български  пощи”.  Имаме  при  себе  си  приемо-предавателните 

протоколи,  подписани  от  „Български  пощи”  между  „Киви”  и 

представителите  на  българските  пощи.  На  база  на  тези  обобщени 

данни е съставен този общ приемо-предавателен протокол. Виждате, 

че с 30 броя са доставени повече. Това са  първите броеве, които ни 

доставиха в ЦИК, за да одобрим изпълнението. Така че ви предлагам 

да приемем и работата по този договор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имаме 

ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка с моите инициали в днешно 

заседание ви предлагам да одобрим отчет от Елена Стефанова, тъй 

като днес й е последен ден по граждански договор. Също така ви 

предлагам и анекс  към гражданския  договор  на  Елена Стефанова, 

тъй като както вече ви казах обработените договори са 204, от които 
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одобрени са 182.  Над 650 преписки. Тоест,  това надхвърля обема, 

още повече остана сама, другият ни сътрудник напусна. Затова ви 

предлагам да гласуваме и анекс към договора й.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  същата  папка,  надписана  е 

„Сътрудник”,  ви  предлагам  СВ  на  Ива  Красимирова  Стефанова, 

която да застъпи на мястото на колегата, която ни напуска от днес, 

тъй като тя е доста в част с работата, която работим, помагаше ни за 

таблицата.  Предложението ни е до 6 декември, тъй като тогава би 

трябвало да сме приключили. Би могла да започне работа от утре по 

медийни пакети.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
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Колеги,  използвам  възможността  при  прехода  от  рубрика 

едно към рубрика две, към рубрика три да ви докладвам за сведение. 

С вх. № ЧМИ-01-47 от 14.11.2016 г. администрацията ни президента 

ни е изпратила препис от Указ № 357 от 08.11.2016 г. на президента 

на републиката. С този указ президентът насрочва частичен избор за 

кмет на кметство Градница,  община Севлиево,  област Габрово,  на 

19 февруари 2017 г.  За сведение, колеги.

И  отново  за  сведение  към  днешна  дата  и  за  работно 

обсъждане ще го предоставя на съответната работна група. Получили 

сме с вх.  № ЦИК-07-125 от 15.11.2016 г.  писмо от Венецианската 

комисия. С това писмо Венецианската комисия извършва проучване 

на централните избирателни комисии като органи за управление на 

изборите  и  предлага  сравнителна  анкета  за  структурата  на 

различните органи на управление на избори в различните държави. 

Ще го предоставя на съответната работна група от ЦИК, за да бъде 

попълнен  този  въпросник,  след  като  бъде  извършен  превод  и  на 

придружителното писмо към въпросника. Затова към днешна дата е 

за сведение.

Колеги, продължаваме с точка осма от дневния ред:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  с  вх. 

№ НР-12-35  от  14.11.2016  г.  от  Станислав  Тодоров  Трифонов,  в 

качеството  му  на  председател  и  представляващ  инициативния 

комитет  за  участие  в  информационно-разяснителната  кампания  с 

позиция  „да”  с  подкрепа  на  всички  въпроси  на  националния 

референдум срещу наше Решение № 3999 от 11.11.2016 г. Жалбата се 

комплектува и до края на деня ще бъде изпратена във Върховния 

административен съд.

В  жалбата  се  излагат  доводи,  че  на  първо  място  нашето 

решение  е  нищожно  поради  липса  на  компетентност. 
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Жалбоподателят счита, че не може да се позоваваме на § 2 от Закона 

за  пряко участие за  неуредените въпроси,  тъй като счита,  че  тази 

компетентност ние притежаваме до произвеждането на референдума. 

След  неговото  произвеждане  ние  не  сме  компетентни.  Също така 

счита,  че  ако  решението  ни  не  е  нищожно,  то  е  неправилно  и 

незаконосъобразно,  тъй  като  протоколите  на  секционните 

избирателни комисии са  официални удостоверителни документи и 

ние не можем да променяме отразеното в тях. Най-основно това са 

мотивите,  отразени  в  жалбата.  Може  да  се  запознаете,  тя  е  във 

вътрешната мрежа от дата 14.11.2016 г., т.е. от вчера.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Също така ви докладвам за сведение 

две възражения срещу акт № 3, срещу акт № 2 от БТВ медиа груп, 

които  ще  бъдат  приложени  към  съответната  административно-

наказателна  преписка  по  издадените  актове  за  установяване  на 

административно нарушение.

Също така искам да ви докладвам жалба, която е от днешна 

дата в моя папка, която е в ръкопис, не подписана, не наименувана от 

кого и нечетлива. Пликът е от доктор Драгомир Пейков или Нейков, 

не  мога  да разбера.  Докладвам ви я  за  сведение,  защото нищо не 

може да се разчете от жалбата или от сигнала.

Също така, колеги, ви докладвам, във вътрешна мрежа в моя 

папка,  от  Министерство  на  правосъдието,  което  ни  е  изпратило 

влязло в  сила решение на  Европейския съд  по правата  на  човека, 

постановено по дело „Кулински и СБ срещу Република България”, по 

което  съдът  е  установил  нарушение  на  чл.  3,  протокол  1  от 

Европейската  конвенция за защита правата  на човека  и основните 

свободи.  Всъщност  този чл.  3  от този протокол 1  на  конвенцията 

прокламира  принципа  на  право  на  свободни  избори  и  че  всички 

високодоговарящи  страни  се  договарят  да  провеждат  свободни 
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избори  през  разумни  периоди  с  тайно  гласуване.  Решението  е 

приложено към преписката. 

В жалбата си всъщност те твърдят, че са лишени от право да 

участват в изборите,  тъй като са осъдени да изтърпяват наказание 

лишаване от свобода. В решението надълго и нашироко се изтъква, 

че съгласно нашата Конституция всички лица, лишени от свобода, 

автоматично се лишават от избирателни права, без да се провежда 

диференция според тежестта на извършените нарушения. Двама са 

жалбоподателите,  единият  е  осъден  за  хулиганство,  другият  е  за 

грабеж и убийство. И двамата не са упражнили правото си на глас, 

но  Съдът  по  правата  на  човека  установява  нарушение  без 

имуществена  санкция  като  казва,  че  самото  установяване  на 

нарушение  представлява  само  по  себе  си  достатъчно  справедливо 

обезщетение. Държавата е осъдена само да поеме разноските в полза 

на Българския хелзинкски комитет. Казват, че е нарушение на чл. 3 

от  протокола  на  конвенцията  за  защита  правата  на  човека  и 

основните  свободи,  с  която  се  прокламира  принципът,  че  всички 

високо  договарящи  страни  се  задължават  да  провеждат  свободни 

избори и да осигурят на всички право да участват в изборите. Ние 

сме държава, която е подписала тази конвенция. Делото е интересно, 

който иска, да прочете решението. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  И  за  сведение  ви  докладвам  с  вх. 

№ ПВР-15-330  от  12.11.2016  г.  по  сигнал  на  госпожа  Стефанова, 

която подаде и сигнал до ЦИК с оплакване за неглижирано, мудно и 

изключително неуважително и  некоректно  поведение към нея  при 

гласуването й в стая 105 на първия етаж на 125-то у-ще в „Младост 

1”.  Но  сигналът  е  след  първия  тур.  Аз  съм  го  изпратила  по 

компетентност на 23 РИК и 23 РИК ни препраща с копие отговора до 

госпожа Стефанова, която иска повече информация, за да могат да 

разберат кой е този член на СИК и дали наистина е имало такова 
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отношение.  А  иначе  предвид  на  гласуването  й  няма  оплакване. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  това  бяха 

Вашите доклади.

Следващ докладчик е господин Арнаудов, заповядайте.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  в 

днешно  заседание  съм  ви  приготвил  няколко  решения  относно 

сайтовете  „Блиц”  и  „ПИК”,  същите  като  тези  в  изборния  ден.  Те 

продължиха  да  извършват  нарушения  до  края  на  изборния  ден. 

Предлагам ви да се запознаете първо с ПВР-40-25. Нарушението е 

извършено в 18,25 часа. Различното от предишните ни решения е, че 

вече не указваме на въпросните сайтове да премахват каквото и да 

било, защото няма смисъл. Нарушенията са извършени в изборния 

ден, ние сме ги констатирали и ще съставяме актове. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте  за  мнения, 

колеги. Какво предлагате да гласуваме?

БОЙЧО АРНАУДОВ: Предлагам да гласуваме решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Уважаеми  колеги,  ако 

няма други мнения и въпроси, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Цветозар Томов), против – 5 (Емануил  

Христов, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Мартин Райков и Румен  

Цачев).

Това е Решение № 4036-ПВР.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви проект 

на следващо решение с № ПР-40-26, отново за „Блиц”. Нарушението 

е извършено в 19,31 часа в изборния ден.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли мнения, въпроси?
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Режим на гласуване.

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

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Цветозар  Томов), против  –  3  (Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Мартин Райков).

Това е Решение № 4037-ПВР.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващото решение е с № ПР-40-27 за 

сайта „ПИК” за извършено нарушение в 18,05 в изборния ден.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Мнения, въпроси?

Режим на гласуване.

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

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Цветозар  Томов), против  –  3  (Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Мартин Райков).

Това е Решение № 4038-ПВР.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Следващото  нарушение  е  отново  на 

„ПИК”, извършено в 18,50 часа в изборния ден, като те са написали, 

че  се  позовават  на  извадки  от  социологическата  агенция  „Сова 

харис”.  Аз лично проверих на сайта на „Сова харис”, но не видях 

такива извадки.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, виждате проекта за 

решение. Мнения, въпроси? Няма.

Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина 

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
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Цветозар Томов), против – 5 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка  

Грозева, Мартин Райков и Метин Сюлейман).

Това е Решение № 4039-ПВР.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Последно  за  „ПИК”  за  извършено 

нарушение в 19,37 часа в изборния ден. Същото е като предишното.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари?

Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина 

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов), против – 5 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка  

Грозева, Мартин Райков и Метин Сюлейман).

Това е Решение № 4040-ПВР.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще ви прочета дошло писмо от главния 

прокурор,  с  което  ни  препращат  жалба  от  Аглика  Виденова  по 

компетентност.  Ние  разгледахме  тази  жалба  и  я  оставихме  за 

сведение. Ставаше въпрос за публикация във в-к „Българска армия” 

на  страница  5.  Тогава  проведохме  дебати  и  не  взехме  решение, 

затова  ви  я  предлагам  за  сведение.  Номера  е  ПВР-09-5  от 

14.11.2016 г., намира се отново в моята папка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  Вашето 

предложение е  следа като сме я  приели за  сведение,  да  остане за 

сведение.

Колеги? Не виждам други становища.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Постъпила  е  ръкописна  жалба  с  вх. 

№ ПВР-15-337  от  Христо  Костов  Вълканов.  Тъй  като  беше 

ръкописна,  аз се погрижих да стане печатна и я има, към ПВР се 

казва файла. Запознайте се с нея, но мисля, че е за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За сведение.
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  И  последна  си  оставих  една  жалба, 

защото мисля, че тук ще имаме малко разисквания. В моята папка 

има една поддиректория. Става въпрос за една жалба срещу решение 

на РИК – Русе,  аз  я  докладвах на заседание на 12.11.2016 г.  и  се 

очакваше да дойде преписката от РИК 19 – Русе. Преписката дойде, 

разгледах я и съм подготвил проект на решение, с което ви моля и 

вие  да  се  запознаете.  Става  въпрос  за  лепене  на  плакати  от  една 

политическа  партия  върху  друга,  после  се  повтаря  процесът  от 

другата партия и т.н.  РИК 19 – Русе указва и на двете партии да 

спазват Изборния кодекс. Моето предложение е да оставим в сила 

решението на РИК – Русе.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

коментари? Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

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

против – 2 (Камелия Нейкова и Росица Матева).

Това е Решение № 4041-ПВР.

Заповядайте за отрицателен вот.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, отрицателният ми вот се състои 

в това, че, първо, нямаше време да се запозная с преписката и, второ, 

доколкото успях да се запозная, вътре има данни за оплаквания от 

действия,  които  са  в  нарушение  правилата  на  предизборната 

кампания само от една политическа сила, поради което смятам, че 

обжалваното решение е незаконосъобразно на РИК – Русе, да указва 

и  на  другия  участник  в  изборния  процес  на  балотажа  да  спазва 

правилата, тъй като няма данни за неспазване на правилата от негова 

страна.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Иванова, заповядайте.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  на  12  ноември  аз  ви 

докладвах за запознаване една постъпила жалба от госпожа Настя 

Доганова срещу решение на РИК 24. Тя е обжалвала това решение, с 

което нейната жалба е била оставена без уважение. Междувременно 

пристигна преписката от РИК 24 и това, което аз успях да установя, 

тъй като при нас жалбата е дошла по електронен рът на електронната 

поща на ЦИК,  че  същата  не е  подписана,  а  и касае  твърдение  от 

нейна  страна  за  нарушени  права  при  гласуването  й  с  подвижна 

избирателна  кутия  на  първия  тур  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на 6 ноември. Всъщност самото искане е било РИК да 

вземе мерки, за да гарантира правото й и възможността да гласува на 

втори тур в изборите.

Предвид обстоятелството, че жалбата не е подписана и към 

този момент вече е безпредметна аз се свързах с госпожа Доганова, 

разговарях по телефона, тя беше изключително удовлетворена, че по 

повод на жалбата й на втори тур е успяла да упражни правото си на 

глас. Беше приятно изненадана, че човек от Централната избирателна 

комисия  се  е  свързал  с  нея  и  е  разговарял.  Тя  ме  уведоми  по 

телефона,  че  не  поддържа  тази  си  жалба  и  каза:  кажете  какво  е 

необходимо да направя, за да приключи производството. Тя предлага 

тази жалба да се счита като сигнал и предвид обстоятелството, че не 

е подписана и няма правен интерес към момента аз ви предлагам да я 

оставим за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Иванова.

Продължаваме със следващ докладчик по тази точка в зала, 

това е госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка 

има две неща, едното е като сигнал за нарушение в Якоруда, който 
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ви  предлагам  да  изпратим  на  РИК  –  Благоевград,  както  ако 

прецените  и  на  прокуратурата,  защото  тук  са  приложени  някакви 

неща,  аз  лично  не  се  считам  за  орган,  който  може  да  прави 

разследване.  Просто ви казвам защо не  съм подготвила  проект за 

решение,  защото считам,  че са по компетентност за  изпращане на 

съответните РИК-ове.

Второто  е  жалба  от  Областния  съвет  на  Българската 

социалистическа партия, град Кърджали, което е постъпило с вх. № 

ПВР-10-81 от 14.11.2016 г. Аз също имах много сигнали от балотажа 

за  това,  но  също  смятам,  че  следва  да  го  препратим  на  РИК  – 

Кърджали, за произнасяне.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Чухте  предложенията. 

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

няма.

Предложенията са приети.

Продължаваме със следваща точка  от дневния ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

постъпило  писмо  от  ОИК  –  Айтос  с  вх.  №  МИ-14-215  от 

09.11.2016 г., с което общинската избирателна комисия във връзка с 

наказателно дело от общ характер и по искане на Районния съд, град 

Айтос,  ни  моли  да  дадем  разрешение  за  отваряне  на  запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

местните  избори  през  2015  г.  с  цел  предоставяне  на  образец  от 
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хартиените  образци  на  бюлетини,  които  се  съхраняват  в  същото 

помещение, независимо че са на общинската избирателна комисия. 

Явно  общинската  избирателна  комисия  няма  място,  където  да  ги 

съхранява  отделно  и  в  тази  връзка  те  са  сложени  вътре  в  това 

помещение. Аз лично считам и предлагам на комисията да изпратим 

само едно писмо, тъй като по наше Решение № 2662 отварянето по 

искане  на  съда  и   следствените  органи  става  без  разрешение  на 

районната избирателна комисия,  просто писмо, за да отворят и да 

могат да вземат образец от бюлетината.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги,  в  моята  папка от днешна дата  най-отдолу  има един файл 

наречен „Числови данни”. Той не касае само ПВР, касае и НР, но 

беше подготвен за изборите за президент и вицепрезидент. Тук става 

въпрос  за  един  текст,  който  протоколно  да  го  утвърдим.  Това  е 

текстът, който качваме на нашия сайт във връзка с числовите данни в 

машинно четим формат, който в края на изборите публикуваме на 

сайта в CSV формат. Текстът е стандартен, тук се цитират Директива 

203  на  Европейската  общност,  Директива  98  на  Европейския 

парламент и т.н.  Единственото,  което е  редно да бъде променено, 

това са решенията на Централната избирателна комисия, с които ние 

потвърждаваме тези актуализирани данни и специално за ПВР това 
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са  решенията  в  първи  абзац,  където  пише  ЦИК  №  3992-ПВР  от 

10.11.2016  г.,  става  въпрос  за  първия  тур,  и  ЦИК  №  4032  от 

15.11.2016  г.  за  втория  тур  на  изборите,  както  и  за  новия  избор. 

Съответно  в  последния  абзац  коментираме,  че  става  въпрос  за 

резултати от гласуването от изборите за президент и вицепрезидент 

на  републиката  на  6  ноември  и  новия  избор  за  президент  и 

вицепрезидент на 13 ноември. 

Аналогично  на  следващата  страница  по-надолу  текстът  е 

почти  същият,  но  той  касае  националния  референдум и  затова  се 

цитира ЦИК № 3999-НР, става въпрос за националния референдум. 

И аналогично в  последния абзац са резултатите  от  гласуването за 

националния референдум.  Същественото  е,  че  последният текст,  в 

който пише „от тук”,  като се  кликне се  отварят именно машинно 

четимите  данни.  Но  това  е  текстът,  който  трябва  да  придружава 

описанието. 

Разговарял  съм  с  Илия  Горанов  от  „Информационно 

обслужване”,  когато  се  кликне  в  нашия  сайт,  съответно  в 

„Резултати”, най-отгоре сега пише „ЦИК – активност за президент и 

вицепрезидент”, на този ред ще се добави и „числови данни в CSV 

формат”. Но от нас се чака да потвърдим този текст, за да могат те да 

направят  това  нещо,  тъй  като  знаете,  че  има  определен  кръг  от 

специалисти,  които  се  интересуват  от  тези  данни,  за  да  могат  да 

работят с тях в машинно четим вид, затова винаги от 2003 г. насам се 

качват в сайта, след като изборите приключат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Колеги, режим на гласуване, за да могат още днес данните да 

бъдат  публикувани.  Това  съдейства  за  спокойствие  и  сигурност  в 

обществото.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

няма.

Предложението се приема.

Преминаваме към точка единадесета от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

обявените окончателни резултати с решение от днес във вътрешната 

мрежа е изготвен един проект на писмо до печатницата на БНБ. С 

оглед  на  това,  че  се  обединяваме  около  решението  да  възложим 

отпечатването  на  удостоверенията  в  печатницата  на  БНБ,  да 

изискаме от тях оферта, придружена с няколко графични дизайна на 

удостоверенията  за  избраните  президент  и  вицепрезидент.  Моля, 

погледнете текста и предлагам да изпратим писмото днес.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

няма.

Предложението се приема.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа са публикувани две докладни записки, изготвени от главния 

счетоводител  на  ЦИК  госпожа  Силвия  Грозданова  относно 

регулярно представените  актуализирано месечно  разпределение  на 

бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  за  2016  г.  и 
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представянето на очакваното изпълнение на бюджета на Централната 

избирателна комисия със съответните приложения. Те са изготвени в 

съответствие  с  указанията  на  Министерството  на  финансите  и 

приложенията, макети, които са към докладните записки, по същия 

начин. Предлагам да ги одобрим и да се предприемат съответните 

действия  за  изпращане  или  по  електронен  път,  или  на  хартиен 

носител до министъра на финансите и до Сметната палата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  другите  са  за 

сведение.  Продължават да изпращат от областните администрации 

информация за отваряне на запечатаните помещения след първи тур, 

съответно  след  новия  избор,  както  и  информация  относно 

помещенията  за  съхранение  на  бюлетините.  Предлагам  ви  ги  за 

сведение. Публикувани са във вътрешната мрежа. Администрацията 

ще продължи със задачата по отразяването в обобщената справка за 

цялата страна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо Бойкинова, по точка десета от дневния ред:

Доклад по писмо от печатницата на БНБ.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЧМИ-00-47  от  14.11.2016  г.  от  печатницата  на  БНБ,  с  което  в 

изпълнение на подписания между Централната избирателна комисия 

и  печатницата  на  БНБ  договор  ни  прилагат  приемо-предавателен 
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протокол,  съгласно  който  се  е  приела  работата,  приели  са 

бюлетините  с  представители  на  общинската  администрация,  с 

представители  на  общинската  избирателна  комисия,  на 

Министерството на финансите. 

Към писмото е приложена и оригинална фактура, в която е 

отразена сумата, която представлява цена на бюлетините. Съгласно 

договора,  както  и  заповед  на  Столична  община  и  решение  на 

общинската  избирателна  комисия  предлагам  да  възложим  на 

счетоводството формална проверка на представените документи и да 

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия и 

главния счетоводител за предприемане на необходимите действия по 

изплащане на цената, която е отразена в оригиналната фактура, която 

е приложена в писмото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – 1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

И госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. 

№ ПВР-00-282 от  14.11.2016 г.  писмо от печатницата  на БНБ във 

връзка  с  изпълнение  на  договора  между  ЦИК  и  печатницата  за 

отпечатване  на  хартиените  бюлетини  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката.  Договорът  е  от  11.10.2016  г. 

Посочени  са  клаузите  от  договора,  с  чието  изпълнение  са  ни 

представили  окончателен  констативен  протокол,  както  и  всички 

екземпляри  от  товарителници  за  доставката  на  бюлетините  по 
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областните центрове, констативните протоколи за изпълнението на 

договора.  Обемна  е  папката.  Предлагам  да  възложим на  Николай 

Желязков  и  на  главния  счетоводител  Силвия  Грозданова  да  се 

извърши  проверка  по  изпълнението  на  договора.  Както  знаете, 

имахме протоколно решение, въз основа на което изпратихме писмо 

до  администрацията  на  Министерския  съвет  в  случай  на 

необходимост  да  бъдат  привлечени  тези  служители,  които  ни 

подпомогнаха по сключването на договорите. Предлагам възлагане 

на  Николай  Желязков  и  Силвия  Грозданова  проверка  на 

представените  документи  относно  изпълнението  на  договора  с 

печатницата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  госпожа 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение отчет 

за Google at word с вх. № ПВР-20-639 от 07.11.2016 г. Припомням ви, 

че тези отчети периодично ги изпращаше фирмата, която беше наета 

да подпомага разяснителната кампания на Централната избирателна 

комисия  и  те  се  намират  във  вътрешната  мрежа  в  папка  „ПВР – 

разяснителна  кампания”.  Там  се  публикуват  и  всички  останали 

данни,  които  пристигат  от  тази  фирма  като  отчет  и  ще  ги 

разглеждаме, когато приемем изцяло работата, която са извършили. 

Така че това е за сведение.
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За сведение също така ви докладвам писмо по електронната 

поща  с  вх.  №  ПВР-15-304  от  08.11.2016  г.  С  това  писмо  ни  се 

изпраща решение на районната избирателна комисия Враца, с което е 

оставено  без  уважение  сигнал  от  госпожата,  която  ни  препраща 

решението, но в писмото се съдържа само копие на решението, няма 

никакви други данни. Така че остава за сведение, а и вече е отпаднал 

интересът.

Писмо с вх. № ПВР-23-144 от 12.11.2016 г. с молба да бъде 

оказано  съдействие  от  Централната  избирателна  комисия  на 

телевизионен  екип  на  Общоруска  държавна  телевизия  да  посетят 

избирателни секции в страната. Вече му е минало времето, остава за 

сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, на 12.11.2016 г. ви 

докладвах  писмо с вх.  № ЧМИ-06-79 от  Елка Станчева,  началник 

отдел „Административно обслужване” в общинската администрация 

в Девин във връзка с предаването на изборни книжа и материали от 

ОИК на комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс. Във връзка с 

това  съм  подготвил  проект  на  отговор,  който  е  в  моята  папка  в 

днешно заседание.  Предлагам ви да отговорим на всички въпроси, 

които са поставени в писмото.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за –  19  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

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

Следващ докладчик е господин Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писма,  които  са  получени  в  Централната  избирателна  комисия  в 

периода 8 – 10 ноември, свързани са с гласуването в националния 

референдум.  С  тях  предполагам,  че  може  да  се  запознаете,  те  се 

намират  във  вътрешната  мрежа.  По-голямата  част  от  писмата  са 

критични,  даже  някои  от  тях  заплашителни  към  Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  публикуваната  от  медиите 

информация за  манипулация от  страна  на  ЦИК на резултатите  от 

националния референдум спрямо броя на гласувалите. Предлагам да 

ги  оставим за  сведение,  ЦИК се  е  произнесла  с  решение относно 

резултатите  и  както  знаем  вече,  ще  има  и  оспорване  на  тези 

резултати.

Също така мога да кажа, че има и писма от граждани, които с 

учудване са забелязали в секционните протоколи как така, след като 

са  гласували  в  националния  референдум  техните  гласове  предвид 

повтарянето им както в т. 3, така и в т. 4 на едно и също число един 

вид се възприема, че са недействителни. Такава информация също 

беше неправилно тиражирана в тази посока от медиите. 

А имаме и писма с обратен характер, в които граждани казват 

как  след  като  личните  им  карти  са  били  вземани  от  секционната 

избирателна комисия, проверявани са и са вписвани данните както в 

единия,  така  и  в  другия избирателен  списък,  без  да  бъдат  питани 

избирателите са им давани бюлетини,  заради което гражданите се 

възмущават  на  този  начин на  работа  на  секционните  избирателни 

комисии.  Пак  казвам,  всички  писма  са  във  вътрешната  мрежа, 

можете да се запознаете и предлагам да останат за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за следващ доклад.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-1140  от 

11.11.2016 г. е постъпило писмо от общинска избирателна комисия 

Ветово относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на 

кметство Глоджево. Към писмото са приложили тяхно Решение № 

165  от  9  ноември.  Колеги,  преписката  не  съдържа  всички 

необходими документи съгласно чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Аз разговарях с председателя на общинската избирателна комисия, 

която  ме  увери,  че  днес  ще  бъдат  изпратени  в  Централната 

избирателна  комисия.  С  оглед  на  това  докладвам  сега  само  за 

сведение, но ви предлагам да изпратим писмо до ГД „ГРАО”, с което 

да поискаме информация за броя на населението към 9 ноември, за 

да може да получим своевременно информация.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-23-10  от 

07.11.2016 г. от Националния осигурителен институт са ни върнали 

преписка,  която  е  била  постъпила  в  края  на  месец  октомври  в 

Централната  избирателна  комисия.  Ние  сме  я  получили тогава  от 

общинската  избирателна  комисия Кърджали.  Тя  е  свързана  с 

документ относно разрешаване на отпуск по чл. 167, ал. 7 от Кодекса 

на труда на член на общинската избирателна комисия. Предвид това, 

че данните за осигуряването на лицето като член на ОИК са община 

Кърджали  съгласувах  с  главния  счетоводител  на  нашата 
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администрация  и  нейното  мнение  е,  че  трябва  да  изпратим  по 

компетентност на община Кърджали тази преписка, за да може да се 

ползва отпускът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

И госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № ПВР-06-162 от 14.11.2016 г. по електронната поща. 

Тя  е  от  госпожа  Нина  Папазова,  главен  счетоводител  на  район 

Приморски,  община  Варна.  Същата  ни  пита  полага  ли  се 

допълнително възнаграждение за членовете на СИК в размер на 15 

лв. за машинното преброяване по т. 2.5. от наше Решение № 3377. 

Предлагам  по  електронната  поща  да  й  отговоря  кратко,  че 

поставеният от нея въпрос е уреден в наше Решение № 3988-ПВР/НР 

от 10.11.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

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

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това са едни изостанали писма от 26-та 

РИК с вх. № ПВР-15-323 от 11.11.2016 г. и ПВР-14-69 също от 11-и. 

Те са съответно първото от 26-а РИК, второто от 11-а РИК, с което 

ни  уведомяват,  че  при  предаване  на  списъците  на  ГД  „ГРАО” 

липсват  някои  определени  списъци.  Надявам  се  на  13-и  да  са  ги 

извадили от чувалите, където са били поставени по погрешка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, преди да закрия днешното заседание припомням, че в 

16,30  часа  в  пресцентъра  на  Централната  избирателна  комисия 

публично  ще  обявим  окончателните  резултати  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката. 

Утре в 10,30 часа публично ще се тегли жребият за поредните 

номера в бюлетината на регистрираните в Централната избирателна 

комисия  партии  и  коалиции  за  участие  в  частичните  избори  за 

кметове на 11.12.2016 г., с оглед на което свиквам заседание само с 

една точка, колеги, утре в 11 часа, а следващото редовно заседание 

на Централната избирателна комисия ще бъде в четвъртък от 10,30 ч.

С това закривам днешното заседание на комисията.

(Закрито в 16,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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