
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 449 

На 24 ноември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1а.  Изрично упълномощаване на Мария Мусорлиева – зам.-

председател, да замества госпожа Ивилина Алексиева – председател 

на ЦИК. 

2. Проект на решение за допускане за участие в частичните 

местни избори на 19 февруари 2017 г. 

Докладват: Камелия Нейкова

Метин Сюлейман

3. Проект  на  решение  относно  определяне  на 

възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти 

за  произвеждане  на  частични  избори  за  кметове  на  11  декември 

2016 г. 

Докладват: Иванка Грозева

2а. Допълване на Решение № 4045-ПВР от 17.11.2016 г.  на 

ЦИК относно възстановяване на изборни безлихвени депозити

Докладва: Мария Бойкинова

3. Проект  на  решение  по  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация. 

Докладват: Севинч Солакова

Камелия Нейкова



4. Доклади по медийни пакети. 

Докладват:  Таня  Цанева,  Катя  Иванова,  

Бойчо Арнаудов, Мартин Райков

5. Доклад на Съвета за електронни медии. 

Докладва: Мария Мусорлиева

6. Доклад по разяснителна кампания. 

Докладва: Росица Матева

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Мария Бойкинова

8. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Ивайло Ивков

9. Доклад по писмо от Народното събрание. 

Докладва: Мария Мусорлиева

10. Доклад относно писмо до Главна прокуратура. 

Докладва: Румяна Сидерова

11. Доклади по писма до Районни управления на МВР. 

Докладват: Георги Баханов, Ивайло Ивков

12. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  

Цветозар Томов, Румяна Сидерова, Емануил  

Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков. 

13. Разни. 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Мария  

Мусорлиева

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова, 

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

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 
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ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Владимир 

Пенев. 

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.

* * *

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добро утро, 

уважаеми колеги! Започваме днешното заседание – на 24 ноември 

2016  г.  Отсъстват  по  обективни  причини  госпожа  Алексиева  и 

господин Пенев. 

Виждате дневния ред във вътрешната мрежа.  Моля ви, ако 

има допълнения, да кажете. 

Думата  имат  Камелия  Нейкова,  Ивайло  Ивков,  Мария 

Бойкинова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще моля да ме включите в точката, 

свързана с достъп до обществена информация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  В  т.  3  – 

добре. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: От миналия път останаха две  писма до 

районни управления  на  МВР.  Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

отваряне  на  запечатани  помещения  и  в  доклади по  писма  с  едно 

писмо за сведение. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точка Проект 

за решения относно допълване на Решение № 4045 на ЦИК относно 

възстановяване на изборни безлихвени депозити. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Моля да ме включите в т. 1 от така 

предложения дневен ред относно промяна в състава на ОИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. 

Уважаеми колеги, искам да ви помоля: Може би е пропуснала 

госпожа председателката изрично да ме упълномощи да я замествам. 

С  оглед  на  освобождаване  на  определени  суми ви  моля  заедно  с 
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дневния ред да го гласуваме официално, за да мога в счетоводството 

да свърша работата, касаеща всички. (Реплики.)

Добре, ще го включим като точка първа. Съгласна съм. 

Ако  няма  други  предложения,  колеги,  ще  можете  да  се 

включите и по време на заседанието, като ви моля да включим и т. 

1а.  Изрично  упълномощаване  да  замествам  госпожа 

председателката. 

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Преминаваме към: 

1а.   Изрично упълномощаване на Мария Мусорлиева – 

зам.-председател,  да  замества  госпожа  Ивилина  Алексиева  – 

председател на ЦИК. 

Уважаеми  колеги,  моля  да  гласуваме  това,  че  официално 

замествам госпожа председателката, която е в отпуск, за времето от 

22 до 25 ноември 2016 г. включително. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Приема се. 
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Тъй  като  госпожа  Нейкова  не  е  в  момента  в  залата, 

преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния ред: 

2. Проект  на  решение  относно  определяне  на 

възнагражденията  на  членовете  на  ОИК,  СИК/ПСИК  и 

специалисти за произвеждане на частични избори за кметове на 

11 декември 2016 г. 

Първи  докладчик  е  госпожа  Грозева,  след  това  госпожа 

Бойкинова. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моя папка от днешна дата ще 

намерите  проект  за  решение  относно  определяне  на 

възнагражденията  на  членовете  на  ОИК,  СИК/ПСИК  и 

специалистите  към  тях,  за  произвеждане  на  частичните  избори, 

насрочени  за  11  декември  2016  г.  Като  основание  съм  ползвала 

нашето Решение № 3324 от 26 юли 2016 г. 

Както виждате,  подробно са посочени възнагражденията на 

ОИК, СИК/ПСИК, както и на специалистите към тях, които те имат 

право да наемат по време на активния период. 

Ако нямате забележки, ви предлагам в момента да гласуваме 

проекта.  В  т.  2  е  отбелязано,  съгласно  хронограмата,  че 

възнаграждението на ОИК е за времето от 1 ноември – 40 дни преди 

изборния ден, до 7 дни след обявяване на окончателните резултати. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли възражения, въпроси? – Няма. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, номерът на решението е 4057-МИ.
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Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

2а. Допълване на Решение № 4045-ПВР от 17.11.2016 г. на 

ЦИК относно възстановяване на изборни безлихвени депозити. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  за 

решение относно допълване на Решение № 4045-ПВР от 17.11.2016 

г.  на  ЦИК  относно  възстановяване  на  изборните  безлихвени 

депозити. Проектът е с № 4053 и ви предлагам да допълним това 

наше  решение,  тъй  като  съм  пропуснала  да  ви  докладвам,  че 

инициативен  комитет  за  издигане  на  независим  кандидат  за 

президент  Александър  Панайотов  Каракачанов  и  независим 

кандидат за вицепрезидент Боян Борисов Киров, са регистрирани в 

Централната  избирателна  комисия  за  участие  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  но  не  са  издигнали 

кандидатска листа. 

Поради  това  ви  предлагам  депозитът,  който  е  внесен  от 

инициативния комитет, да се преведе по сметката на Център „Фонд 

за  лечение  на  деца“  към  министъра  на  здравеопазването  на 

основание чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс, тъй като не са налице 

основания за възстановяване на депозита, нито по чл. 130, нито по 

чл. 155 от Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ако няма въпроси, режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Бойчо Арнаудов).  

Номерът на решението, уважаема госпожо Бойкинова,  е № 

4058-ПВР. 
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Госпожо  Нейкова,  първо  ще  ви  помоля  да  докладвате  по 

точка първа,  а след това директно по точка трета: 

1. Проект  на  решение  за  допускане  за  участие  в 

частичните местни избори на 19 февруари 2017 г. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание в папка 

с моите инициали, е проект на решение с № 4050 относно допускане 

на  партия  „АБВ  (АЛТЕРНАТИВА  ЗА  БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ)“  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  на 

кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на 19 февруари 

2017 г.

Постъпило е заявление, заведено под № 2 на 22 ноември 2016 

г.  в регистъра на партиите,  за  участие в частичните избори на 19 

февруари 2017 г., подписано от упълномощено от представляващия 

партията лице. 

Заявено  е  искане  за  отпечатване  на  наименованието  на 

партията  в  бюлетината:   ПП  АБВ  /АЛТЕРНАТИВА  ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.

Към  заявлението  са  приложени  всички  необходими 

документи, описани  в проекта на решението.  

Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1774-МИ от 

03.09.2015  г.  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за 

кметове на 25 октомври 2015 г.

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

кодекс  за  допускане  на  партия  „АБВ  (АЛТЕРНАТИВА  ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ за участие в частичните избори за 

кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на 19 

февруари  2017  г.,  предвид  което  ви  предлагам  и  на  съответното 

правно основание  да вземем решение за допускане на партия „АБВ 

(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ за участие в 

частичните избори за кмет на кметство Лом Черковна, община Бяла, 

област Русе, на 19 февруари 2017 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.
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Решението подлежи на обжалване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ако няма въпроси и възражения, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

няма.  

Уважаема госпожо Нейкова,  номерът на решението е 4059-

МИ. 

Заповядайте по точка трета: 

3. Проект  на  решение  по  Закона  за  достъп  до 

обществена информация. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  № ПВР-20-724 от  21 

ноември  2016  г.  по  електронната  поща  на  ЦИК  е  постъпило 

заявление за достъп до информация от Анна Христова Христова – 

„Икономедия“  АД,  с  което  на  основание  Закона  за  достъп  до 

обществена информация желае да й бъде предоставена информация 

с данни за резултатите от президентски избори, избори за Велико 

Народно събрание и парламентарни избори за периода от 1990 до 

2001 г. 

Колеги, докладвам ви го сега за сведение, защото считам, че 

тази информация трябва да бъде поискана от Националния архивен 

фонд, където съгласно разпоредбите…  (Реплики.)  Поради което ви 

предлагам да възложим на администрацията да подготви писмо, с 

което това заявление да се препрати до Националния архивен фонд, 

с копие до заявителя. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, други предложения има ли? – Заповядайте. 

8



СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  искам  само  да  направя  едно 

уточнение.  Препращаме до  Национален  архивен  фонд с  копие до 

заявителя, защото  по компетентност това е органът, който може да 

предостави информацията, или така както в началото  докладчикът 

каза – да изискаме тази информация от Националния архивен фонд? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: (Без микрофон.)

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тоест,  препращаме  по 

компетентност. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  докладчика  за 

писмо с копие. 

Режим на гласуване. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 

Нямате други доклади. 

Уважаеми колеги, продължаваме с: 

4. Доклади по медийни пакети. 

Ще започнем, ако не възразявате, от госпожа Катя Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

искания за изплащане на възнаграждения по договори във връзка с 

информационно-разяснителната  кампания  в  националния 

референдум.  Всички  те  са  качени  в  папка  „Медийни  пакети“  в 

заседанието от 17 ноември 2016 г. 

Първото  искане  от  „Мобифоника“  ЕООД  по  договор, 

сключен с „Единна народна партия“. Стойността на договора е 600 
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лв.  и  предметът  на  договора  е  поставяне  на  рекламен  банер  с 

размери 200/200 пиксела, два броя интервюта в часови пояс от 10 до 

12 ч. и 10 брой аудио клипове с разяснителни съобщения в различни 

часови  пояси.  Приложени  са  всички  необходими  документи. 

(Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще помоля този договор да бъде 

гласуван отделно от останалите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре, 

тогава да го подложим на гласуване. 

КАТЯ ИВАНОВА: Тогава да кажа само номера на договора: 

НР-20-615 от 16 ноември 2016 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

имате ли нужда от време за запознаване? – Да. 

Режим на гласуване по този договор. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),  

против – 4 (Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Росица Матева).  

Предложението се приема. 

 

Огромно  извинение  към  госпожа  Солакова.  Трябва  да  се 

върнем към: 

3. Проект  на  решение  по  Закона  за  достъп  до 

обществена информация. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предишното 

заседание  ви  докладвах  вх.  № ПВР-03-58  от  21  ноември  2016  г., 

препратено от Администрацията на Министерския съвет заявление 

за  достъп  до  обществена  информация  от  Анжелика  Цакова  – 

председател на Гражданско движение „Днес“, по компетентност на 

Централната  избирателна  комисия  по  първия  въпрос  от  трите 
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зададени: „Колко броя бюлетини са напечатани за провеждането на 

първи  тур  (цитирам  дословно)  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.“ 

Така  както  се  уточнихме  на  заседанието,  подготвила  съм 

проект на решение във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Писмото  е  с  вх.  №  ПВР-03-58  от  21  ноември  2016  г.  Това  е 

придружителното  писмо  на  Администрацията  на  Министерския 

съвет с приложено заявление за достъп до обществена информация. 

И  както  казах,  препратено  ни  по  компетентност  по  точка  първа 

относно  броя  на  отпечатаните  бюлетини  за  произвеждането  на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  6  ноември  2016  г. 

(Реплики.)

Съжалявам,  има  резолюция  на  председателя  за  вътрешна 

мрежа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Какво 

предлагате? – Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, аз го докладвах и на предишното 

заседание.  Това  е  относно  броя  на  бюлетините.  Предлагам  да 

уважим  заявлението  в  тази  част,  тъй  като  тази  информация  се 

намира  в  Централната  избирателна  комисия,  дотолкова-доколкото 

ЦИК е  възложител  по договора  за  възлагане  на  отпечатването  на 

бюлетините. 

Колеги, за първия тур броят на отпечатаните бюлетини е 7 

млн. 916 х.  и 700. В заявлението няма искане за предоставяне на 

документи. Аз не съм ги посочила и разбити по номера на заявките, 

така  както  в  първата  заявка  сме  заявили  7  561  700  за  страната. 

Допълнително сме поискали 5000 бр. за 23-ти район за допечатка. А 

за секциите извън страната броят е 350 000 бр. бюлетини. 

Общият брой е посочен в проекта на писмо, който проект пак 

е във вътрешната мрежа в папката, въз основа на решението, което 

сега  ще  гласуваме,  да  изпратим  писмо,  в  което  да  предоставим 

исканата информация за броя на бюлетините. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има 

ли възражения, питания? – Няма. 

Режим на гласуване за решението. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

1 (Ивайло Ивков).  

Уважаема госпожо Солакова, номерът на решението е 4060-

ПВР. 

И уважаеми колеги, да гласуваме писмото на основание на 

решението, което да бъде изпратено. 

Режим на гласуване. 

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

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Връщаме се към: 

4.  Доклади по медийни пакети. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане  по  договор  с  вх.  №  НР-20-617  от  „Медияпул“  ООД. 

Договорът е между „Медияпул“ ООД и Коалиция „ПП „Движение 

21“ – ПП „НДСВ“. Стойността на договора е 6000 лв. Касае се за 

поставяне на рекламно каре – банер, на първа страница, с размери 

300/600 пиксела, 227 282 импресии за периода от 28 октомври до 4 

ноември 2016 г. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  отделно  да  бъде 

гласуван. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

гласуваме договора за „Медияпул“. Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),  

против  –  4  (Александър  Андреев,  Емануил  Христов,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Иванова. 

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

20-618 – искане за изплащане по този договор. Договорът е между 

„Дарик  радио“  и  инициативен  комитет,  представляван  от  Надка 

Готева. Стойността на договора е  6000 лв. Касае излъчването на 20 

бр. аудио-клипове за периода от 28 октомври до 4 ноември 2016 г. 

Следващият договор е с вх. № НР- 20-619 от 16 ноември 2016 

г., между „Дарик радио“ и инициативен комитет, представляван от 

господин Петър Кичашки. Стойността на договора е 8640 лв. Касае 

излъчването на 23 бр. аудио-клипове за периода от 27 октомври до 4 

ноември 2016 г. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: (Без микрофон.)

КАТЯ ИВАНОВА:  Излъчени  са.  Всичко  е  проверено.   По 

договорите,  които  докладвам,  са  представени  документите  и  съм 

прегледала всички излъчвания. 

Следващият  договор  е  с  вх.  №  НР-20-620  между  „Дарик 

радио“  и  ПП  „Българска  демократична  общност“.  Стойността  на 

договора е 6000 лв. и касае излъчването на 20 бр. аудио-клипове за 

периода от 27 октомври до 4 ноември 2016 г.

Следващият договор е с вх. № НР-20-621 и е между „Дарик 

радио“ и ПП „Единна народна партия“.  Стойността на договора е 
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996 лв. Касае излъчването на  5 бр. аудио-клипове за периода от 3 до 

4 ноември 2016 г. 

Следващият  договор  е  с  вх.  №  НР-20-622  между  „Дарик 

радио“  и  Коалиция  от  партии  „Обединени  земеделци  –  РДП  и 

БСДП“. Стойността на договора е 6000 лв. Отнася се до излъчването 

на 20 бр.  аудио-клипове за периода от 27 октомври до 4 ноември 

2016 г. 

Следващото искане за изплащане е по договор с вх. № НР-20-

624 между „Фрог нюз.бг“  и ПП „Българска демократична общност. 

Стойността  на  договора  е  3000  лв.  и  касае  рекламен  банер, 

позициониран три дни подред от 2 ноември 2016 г. до 4 ноември 

2016 г., и обширно интервю от 2 ноември 2016 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще помоля този договор отделно 

да бъде гласуван. 

КАТЯ ИВАНОВА: В такъв случай аз ще помоля предходните 

договори да ги гласуваме анблок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  предходните  договори,  без 

последния. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Камелия  Нейкова,  

Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Подлагам на гласуване договора с „Фрог нюз.бг“. 

Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

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

14



Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  5  (Александър 

Андреев,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова).  

Предложението се приема. 

Заповядайте нататък, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, следващото искане за изплащане 

е  по  договор  с  вх.  №  НР-20-625  между  инициативен  комитет, 

представляван  от  Надка  Готева,  и  Агенция  „БГНЕС“  ЕООД. 

Стойността на договора е 2000 лв. и се отнася до поставяне на каре – 

банер на принципа на ротация 5 % на ден в Информационна агенция 

„БГНЕС“,  при  следните  параметри:  300/250  пиксела  на  първа 

страница, с дати на публикация от 31 октомври до 4 ноември 2016 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  7 

(Александър Андреев,  Емануил Христов,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова.)  

Предложението не се приема. 

Продължете, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, последното искане за изплащане е 

по договор с вх. № НР-20-626 между ПП „Единна народна партия“ и 

Информационна агенция „Блиц“ ЕООД – издание вестник „Над 55 

Стойността  на  договора  е  1000  лв.  и  касае  половин  вътрешна 

пълноцветна  страница  с  дата  на  публикация  31  октомври 2016  г. 

Това не е интернет издание. Вестник „Над 55“ е печатно издание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Камелия  Нейкова,  Росица 

Матева).  

Предложението се приема. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Към тази дата аз ще докладвам само едно 

искане за одобрение, за да не се връщаме към нея. 

Договорът  е  с  вх.  №  НР-20-623  между  „Българска 

демократична общност“ и медия „Фрог.нюз“ на стойност 3000 лв. 

Договора получихме на 17-ти заедно с доказателствения материал, 

затова  не  е  и  докладван  като  договор  за  одобрение.  Но  моето 

предложение,  пък  и  на  групата,  а  и  с  колегата  Иванова  също 

говорихме, е този договор и това искане да не бъдат одобрени и ще 

ви кажа по какви мотиви. 

Когато  медия  „Фрог.нюз“  е  отправила  към  нас  запитване 

относно този субект – дали има налични суми и дали има право на 

медиен пакет,  ние сме отговорили  с „Да“,  но искането е било за 

националния  референдум.  Когато  те  са  изпълнявали  –  самия 

договор,  който  ни  предоставят  сега  и  самото  изпълнение  на 

материалите, които са ни дали, е за президентската кампания. Затова 

моето мнение е, че този договор просто няма как да бъде одобрен, 

тъй като искано е едно, а е изпълнено друго. 

ОБАЖДАТ  СЕ:  Тоест,  имаш  предложение  да  не  бъде 

одобрен? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на предложението. 

Отменям гласуването. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Те имали ли са пакети за президентската 

кампания и за референдума? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз тогава не виждам проблем. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Има проблем, защото това са два различни 

пакета. Единият пакет – за президентските избори е  изпълнен. И ако 

ние  приемем,  че  това  е  било  искане  за  президентска  кампания, 

въпреки  че  искането  е  за  националния  референдум,  ние  ще 

надхвърлим този пакет, който е за президент. Те са два различни. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на предложението на госпожа Цанева. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  ще  ви  върна  на  медийните 

пакети в заседанието от 10 ноември.

Постъпило  е  искане  с  вх.  №  ПВР-20-653.  Искането  е  от 

българската  телеграфна  агенция  за  излъчени  прессъобщения  в 

емисия  „Вот“  и  проведени  пресконференции  в  пресклубовете  на 

БТА  за инициативен комитет за Камен Попов и Георги Неделчев. 

Представени са доказателства за организиране на пресконференции 

в пресклубовете на агенцията в градовете Шумен, Велико Търново, 

Плевен,  Пловдив,  София,  Кюстендил,  Пазарджик,  Сливен,  Стара 

Загора,  както  и  за  публикуване  на  прессъобщения  и  снимки  в 

специализираната  емисия  на  БТА  „Вот  2016“  за  срок  от  18  дни. 

Искането е за 6000 лв. Моля да го гласуваме отделно. (Коментари и 

уточнения без микрофон.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  5 

(Александър Андреев,  Георги Баханов,  Емануил  Христов, Камелия 

Нейкова, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, сега ще ви помоля да влезете в 

заседанието от 17 ноември – отново „Медийни пакети“. 

Постъпило е искане от Пловдивската регионална телевизия 

„Тракия“ с вх. № ПВР-20-692. Искането е на стойност 1800 лв. за 

излъчване на предаване „Акценти“ за ПП „Българска демократична 

общност“. Излъчени са две предавания на 4.11.2016 г. Едното е от 

17,45  ч.  до  18,15  ч.,  а  другото  –  от  19,50  ч.  до  20,20  ч.  Всяко 

предаване е с дължина 30 минути. 

Следващото  искане  е  от  „Байнер  Медия“  ООД   за 

инициативен  комитет  за  издигане  на  независим  кандидат  за 

президент Николай Банев и Исай Пешев. То е с вх. № ПВР-20-695. 

Става въпрос за излъчване на двуминутен предизборен клип. 83 пъти 

е излъчен в периода от 1 до 4 ноември 2016 г. И са дали разбивка по 

дни и часове. 

Следващото искане е от „Дарик радио“ за национален ефир с 

вх.  №  ПВР-20-697  за  инициативен  комитет  Пламен  Пасков  и 

Светозар Съев – излъчване на 10 бр. 30-секундни аудиоклипове на 

стойност 3000 лв. в часовия диапазон от 11,00 до 11,30 ч.  и от 17,00 

до 17,30 ч. за датите  от 31 октомври до 4 ноември 2016 г.

Следващото  искане  е  отново  от  „Дарик  радио“  за 

„Българската  демократична  общност“  –  с  вх.  № ПВР-  20-698,  за 

излъчване на 30-секундни аудио клипове – 20 на брой,  в часовия 

диапазон от 11,00 до 12,00 ч. и от  17,00 до 18,00 ч. вечерта за датите 

от 27 октомври до 4 ноември 2016 г. 
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Следващото искане е от национална телевизия „КИС 13“ с вх. 

№ ПВР-20-699 за Бисер Миланов и Красимир Настев. 30 излъчвания 

за периода от 31 октомври до 4 ноември 2016 г. По шест излъчвания 

на ден в прайм тайм – 30-секундни клипове. Искането е на стойност 

5400 лв. 

Отново искане от същата телевизия „КИС 13“ с вх. № ПВР-

20-700.  Пак  за  Бисер  Миланов  и  Красимир  Настев.  Два  броя  по 

минута  и  половина,  излъчени  на  4  ноември  2016  г.  Това  са  два 

видеоклипа. Искането е на стойност 1080 лв. 

Следващото  искане  е  от  Българското  национално  радио  за 

„Балканска  демократична  лига“  –  излъчване  на  изявления.  Вх.  № 

ПВР-20-702. Това вече е от заседанието на 22.11.2016 г. Пак папка 

„Медийни пакети“. Излъчено е по програма „Хоризонт“ 10-минутно 

изявление на обща стойност 1680 лв. То е излъчено на 19 октомври 

2016 г.  И същото е  излъчено на 30 ноември 2016 г.  – отново 10-

минутно  изявление  на  „Балканска  демократична  лига“.  Двете  са, 

както казах, на обща стойност 1680 лв. 

Следващото  искане  е  отново  от  Българското  национално 

радио за инициативен комитет за Бисер Миланов и Красимир Настев 

– за излъчване на аудио клипове: 20 аудио клипа по 30 секунди – 

общо 10 минути, на стойност 4800 лв. Вх. № ПВР- 20-703. Отново по 

програма „Хоризонт“ на Българското национално радио. 

Следващото  искане  отново  е  от  Българското  национално 

радио с вх. № ПВР-20-704. Пише: излъчване на визитки. Това е нещо 

като представяне. 10 излъчвания по 2 минути за „Християн-социален 

съюз“. Излъчено е в периода 26 октомври – 4 ноември 2016 г. отново 

по  програма  „Хоризонт“  на  Българското  национално  радио  –  на 

стойност 4800 лв. 

И последното искане е за Национална телевизия „България он 

еър“  за  инициативен  комитет,  представляван  от  Огнян  Цветков  – 

става въпрос за Пламен Пасков и Светозар Съев, с вх. № ПВР-20-

710.  Излъчване на 30-секундни клипове – 9 на брой,  на стойност 

2497,94 лв. 
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Това е. Моля да ги гласуваме анблок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

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

Нейкова, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, продължавам с дата 12.11.2016 г. в 

нашата  вътрешна мрежа.  Предлагам ви искания  за  одобряване  на 

договори и за изплащане. 

Искане  с  вх.  №  НР-20-596  между  „Фокус  Нунти“  и 

инициативен комитет, представляван от Петър Кичашки. Стойността 

е  8160  лв.  с  ДДС.  Това  са  пет  хроники,  пет  съобщения  и  две 

интервюта. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ще  помоля  това  искане  да  се 

гласува отделно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване за това искане. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева),  против – 5 (Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова).  

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, искане с вх.  № НР-20-597 между 

„Евроком“ и инициативен комитет, представляван от Ангел Гачев, 
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на стойност 9936 лв. с ДДС. Това са общо 23 бр. излъчвания - 40-

секунден спот, излъчен в часови пояс от 7,00 до 17,59 ч. Спот – 40-

секунден – 15 излъчвания, 8 излъчвания между 18,00 и 22,59 ч.  и 

участие  в  предаване  до  20  минути  –  1  бр.  Както  казах,  общата 

стойност е 9936 лв. 

Следващото искане е с вх. № НР-20-598 между „Евроком“ и 

инициативен  комитет  Ангел  Гаджев,  на  стойност  9949  лв.  –  40-

секунден спот  в  дневен часови пояс  –  9  излъчвания;  40-секунден 

спот,  излъчен между 18,00 и 22,59 ч.  – 4 излъчвания, и участие в 

предаване до 20 минути – 3 бр. 

Следващото искане е с вх. № НР-20-599 между „Евроком“ и 

инициативен комитет, представляван от Светослав Николов, който е 

на  стойност  18  768  лв.  Общо  излъчванията  са  62  бр.,  като  има 

изработване  на  спот,  спот  30-секунден  –  40  излъчвания  в  часово 

време от 7,00 до 17,59 ч. и 22 излъчвания на 30-секунден спот между 

18,00 и 22,59 ч. 

Следващото искане е с вх. № НР-20-600 между „Евроком“ и 

партия „Българско национално обединение“ на стойност 10 006,92 

лв. за 31 излъчвания: 22 излъчвания на 40-секунден спот в часово 

време 10,00 – 17,59 ч., 40-секунден спот – 5 излъчвания между 18,00 

ч. и 22,59 ч.  и спот – 40-секунден, 4 излъчвания от 23,00 ч. до 1,59 ч. 

Следващото искане е с вх. № НР-20-601 между „Евроком“ и 

партия „Българско национално обединение“ на стойност 10 009,20 

лв. – общо 25 излъчвания. Като имаме 18 излъчвания на 40-секунден 

спот в часово време 7,00 – 17,59 ч.; излъчвания 4 бр. от 18,00 ч. до 

22,59  ч.  и  спот  40-секунден  след  23,00  ч.  Както  и  участие  в 

предаване до 20 минути – 1 бр. между  7,00 ч. и 23,00 ч. 

Следващото искане е с вх. № НР-20-602 между „Евроком“ и 

партия „Българско национално движение“ на стойност 9983,52 лв. 25 

излъчвания на 40-секунден спот; 24 излъчвания от 7,00 до 17,59 ч., 

едно излъчване на съответния спот до 23,00 ч. и участие в предаване 

до 20 минути – 2 участия. 
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Следващото искане е с вх. № НР-20-603 между „Евроком“ и 

инициативен комитет, представляван от Светлозар Съев, на стойност 

19 951,20 лв. с ДДС: 36 бр. излъчвания на 30-секунден спот: от 7,00 

до 17,59 ч. – 12 излъчвания; 24 излъчвания между 18,00 и  22,59 ч. и 

участия в предаване до 20 минути – 6 бр. 

Това  са  искания  за  националния  референдум  с  дата  12 

ноември 2016 г. Моля да ги гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Камелия  Нейкова,  Росица 

Матева).  

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с дата 14-ти, тъй като сме на тази 

дата, ви предлагам да бъдат одобрени следните искания. Тук вече е 

за президент и вицепрезидент. 

Искане с вх. № ПВР-20-676 – „Стандарт нюз“ и инициативен 

комитет за  Веселин Марешки – 5 цели страници във вестника на 

стойност 18 000 лв.  

С вх.  № ПВР- 20-677 – отново е „Стандарт нюз“ и партия 

„Християн  социален  съюз“  –  една  страница  във  вестника  на 

стойност 3000 лв. с ДДС. 

Следващото искане е с вх. № ПВР- 20-678 е от Българската 

национална  телевизия  и  партия  „Движение  за  радикална  промяна 

Българската пролет“, като имат агитационен клип – 30-секунден, 29 

излъчвания, на стойност  38 922 лв. с ДДС. 

Следващото  искане  е  с  вх.  № 20-679  –  отново  е  с  БНТ и 

Коалиция  „ПП  Движение  21  –  НДСВ“.  Имат  15  минути  на 

агитационен клип, 13 излъчвания, на стойност 18 672 лв. с ДДС. 
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Искане  с  вх.  №  ПВР-20-680  от  „Евроком“  и  инициативен 

комитет за Румен Гълъбинов, на стойност 19 971,60 лв. – общо 63 

излъчвания: 30-секунден спот от 7,00 до 17,59 ч. – 41 излъчвания; 30 

-секунден спот от 18,00 ч. до 22,59 ч. до 22 излъчвания. И участие в 

предаване  до  20  минути  –  3  бр.  (Коментари  и  уточнения  без  

микрофон.)

Искане с вх. № ПВР-20-681 между „Евроком“ и инициативен 

комитет за  Йорданка Колева,  на  стойност 19 971,60 лв.  Общо 61 

излъчвания на 30- секунден спот: от 7,00 до 17,59 ч.  – 41 бр.; между 

18,00 и 22,59 ч. – 20 бр. Има едно обръщение от 3 минути и има 

участие  до  20  минути  в  три  предавания.  В  интерес  на  истината 

представени са всички доказателствени материали. 

Искане с вх. № ПВР-20-682 между „Евроком“ и инициативен 

комитет за Бисер Миланов, на стойност 17 592 лв., който има общо 

50 излъчвания на спот 30-секунден: 30 излъчвания от 7,00 до 17,59 

ч.; спот 30-секунден от 18,00 до 22,59 ч. – 20 излъчвания. Има едно 

триминутно обръщение и три участия в предаване до 20 минути.

 И последното  искане  с  вх.  № ПВР-20-684  от  тази  дата  е 

между „Евроком-Царевец“ и партия „Балканска демократична лига“, 

който е на стойност 5016 лв. Има 60-секунден спот с 44 излъчвания, 

има 5 бр. триминутни репортажи и участие в предизборно студио – 1 

бр., което предизборно студио е с времетраене 40 минути. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на тези искания. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),  

против – 1 (Камелия Нейкова).  

Предложението се приема. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам три последни искания, 

тъй като те бяха от дата 12.11.2016 г.,  а предполагам, че може да 

искате отделно да ги гласуваме. 

Искане  с  вх.  №  ПВР-20-668  –  Агенция  „Фокус  Нунти“  и 

инициативен комитет за Камен Попов, на стойност 3600 лв. Имаме 5 

бр. съобщения, едно интервю и още един вид друга информация. За 

всичко има предоставени доказателствени материали. 

Искане с вх. № ПВР-20-669 между Агенция „Фокус Нунти“ и 

инициативен комитет за Камен Попов, което е за 6000 лв., като има 

излъчване на рекламен клип – 40-секунден, общо 62 излъчвания. 

И  искане  с  вх.  №  ПВР-20-670  между  „Евроком“  и 

инициативен  комитет  за  Пламен  Пасков,  на  стойност  11  340  лв., 

което  включва  20 бр.  излъчвания  на  30-секунден  спот от  7,00  до 

17,59 ч.;  10 излъчвания от 18,00 до 23,00 ч.;  едно обръщение – 3-

минутно, и три участия в предавания. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Георги 

Баханов, Камелия Нейкова).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Ще докладвам 14  искания  от  папката 

„Медийни пакети“ на 22 ноември 2016 г.

С вх. № НР-20-628 от 18.11.2016 г. – искане за заплащане на 

медийна услуга на Пловдивска телевизия „Тракия“, по договор с ПП 

„Единна народна партия“. Излъчени са 60 клипа с продължителност 

30 секунди на стойност 2400 лв. 

24



Следващото искане е  с  вх.  № НР-20-630 от  18.11.2016 г.  - 

телевизия  „Биайти“  за  изплащане  на   3955  лв.  пак  за  „Единна 

народна партия“ – 24 бр. клипове. 

Вх. № НР-20-634 от 18.11.2016 г. – „Елит медия – България“ 

ЕООД  –  Канал  3  и  инициативен  комитет  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  на  Пламен  Трифонов 

Христов  -   20 клипа  на стойност 12 000 лв. 

Искане с вх. № НР-20-638 от 18.11.2016 г. от „България он 

еър“  и  инициативен  комитет,  представляван  от  Светозар  Стоянов 

Съев – 14 излъчвания на стойност 2999,63 лв. 

Искане с вх. № НР-20-637 от „България он еър“ и „Единна 

народна партия“ – 27 излъчвания на стойност 7999,78 лв. 

Искане  с  вх.  №  НР-20-639  –  пак  от  „България  от  еър“  и 

инициативен  комитет,  представляван  от  Каролина  Бойчева 

Цампарова. Стойността на договора е 20 043,36 лв. 

Искане с вх. № НР-20-640 от 18.11.2016 г. от Медийна група 

„Черно море“ ЕООД и инициативен комитет „ГЛАС“ – Каролина 

Цампарова. Стойността на договора е 9960 лв. 

Искане с вх. № НР-20-642 от 21.11.2016 г.  от „БТВ Медия 

Груп“ ЕАД и политическа партия „Движение за радикална промяна 

Българската  пролет“.  Стойността  на  фактурата  е  6213,60  лв.  за 

излъчване на предизборни клипове за национален референдум. 

Искане  с  вх.  №  НР-20-643  –  „БТВ  Медия  Груп“  ЕАД  и 

инициативен комитет „Гласът на хората“. Стойността на фактурата е 

14 747,89 лв. 

Искане с вх.  № НР-20-644 от 21.11.2016 г.  -   „БТВ Медия 

Груп“  ЕАД  и  Инициативен  комитет,  представляван  от  Петър 

Кичашки – 10 675 лв. 

Искане  с  вх.  № НР-20-645  от  21.11.2016  г.  -  „БТВ  Медия 

Груп“ ЕАД и Коалиция „Калфин президент“. Стойността е 10 026,50 

лв. 
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Искане  с  вх.  № НР-20-646  от  21.11.2016  г.  -  „БТВ  Медия 

Груп“  ЕАД  и  инициативен  комитет,  представляван  от  Светозар 

Стоянов Съев – 1987,20 лв. 

Искане  с  вх.  №  НР-20-647  от  21.11.2016  г.  –  Българска 

национална  телевизия  и  ПП  „Българска  социалдемокрация 

Евролевица“.  Приложени  са  всички  документи.  Стойността  на 

договора е 17 736 лв. 

Това са. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня  

Цанева), против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Приключи тази точка. 

Преминаваме към разглеждането на точка пета: 

5. Доклад на Съвета за електронни медии. 

Колеги,  съвсем  кратко  искам  да  ви  докладвам  вчерашната 

среща,  на  която присъстваха  доста  колеги  –  среща със  Съвета  за 

електронни  медии  за  представяне  на   мониторинговия  доклад. 

Имаше публикации във всички медии. 

Моля  ви  да  гласуваме  съкратената  им  презентация  на 

доклада, която беше изключително съдържателна, много компактна 

и  ясна,  да  бъде  качена  на  нашата  интернет  страница.  Водени  са 

разговори затова и те помолиха да бъде качена съкратената версия, 

която е добре поднесена и много ясна за гражданите. 

Режим на гласуване да качим на нашата страница съкратения 

вариант на презентацията на доклада на СЕМ. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 1 (Ивайло 

Ивков).  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 

шеста от дневния ред: 

6. Доклад по разяснителна кампания. 

Думата  има  госпожа  Матева  за  доклад  по  разяснителната 

кампания. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  Сертификат  за 

излъчване,  получен  в  Централната  избирателна  комисия  с  вх.  № 

ПВР-20-725 от 22.11.2016 г. от Българското национално радио. Няма 

резолюция  за  качване  в  мрежата,  но  така  или  иначе  всички 

материали по разяснителната кампания се качват  в  папка „ПВР - 

разяснителна  кампания“,  така  че  този  сертификат  също  ще  бъде 

поставен там. 

Знаете, че на Българското национално радио и на Българската 

национална телевизия ние не заплащаме  за  излъчване на нашите 

материали  по  разяснителната  кампания.  На  тях  се  заплаща  от 

бюджета,  който се  определя  с  план-сметката  за  изборите,  така  че 

този сертификат е само за сведение за броя и времето на излъчване 

на нашите аудио клипове.  Направени са 122 излъчвания на аудио 

клипове  в  ефира  на  Българското  национално  радио,  в 

информационните  бюлетини  на  Програма  „Хоризонт“  и 

едновременно с това и на Програма „Христо Ботев“ и регионалните 

станции в  София,  Варна,  Бургас,  Шумен,  Пловдив,  Стара  Загора, 

Благоевград, Видин и Кърджали. 
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Това е за сведение в момента и ще бъде обобщено в доклада 

по  разяснителната  кампания,  който  ще  бъде  представен 

допълнително, след като бъдат отчетени всички договори и всички 

излъчвания, които са направени в разяснителната кампания. 

Също така ви докладвам в момента за сведение Сертификат 

от „БТВ“ за излъчване на материалите от разяснителната кампания в 

периода   05.10.2016  г.  –  31.10.2016  г.  Вх.  №  ПВР-  20-730  от 

23.11.2016 г.  Това е сертификат,  който е свързан с изпълнение на 

договор, сключен между Централната избирателна комисия и „БТВ“. 

И тъй като в момента виждам, че в този сертификат е посочен само 

индексът  на  различните  клипове,  но  навсякъде  е  записано 

„Президентски  избори“  –  не  са  разделени  референдумът  и 

президентските избори, аз го докладвам в момента за сведение, като 

ще  възложа  на  администрацията  да  поискат  да  бъде  коригиран 

сертификатът,  като  бъде  посочено  времето,  денят  и  часът  на 

излъчване  съответно  на  клиповете  за  референдума  и  за 

президентските  избори.  И  отново  да  бъде  изпратен,  за  да  бъде 

приета работата. Така че сега го докладвам за сведение. 

Докладвам  ви  също  така  и  ви  предлагам  всъщност:  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намират писма. Това 

са  благодарствени  писма,  които  предлагам  да  гласуваме  и  да 

изпратим на: Българската национална телевизия – на госпожа Вяра 

Анкова.  Като  всички  писма  са  с  идентичен  текст,  а  именно,  че 

Централната  избирателна  комисия  благодари  на  Вас  и  на 

ръководената  от  Вас  институция  за  съдействието  при 

разпространение на информационните материали по разяснителната 

кампания за изборите за президент и вицепрезидент и националния 

референдум,  произведени  през  ноември  2016  г.  Заедно  с  това 

изразяваме  и  нашата  увереност,  че  при  следващи  избори   и/или 

референдуми отново ще съвместим усилията си, за да гарантираме 

на българските избиратели информиран избор. Благодарим Ви.

Предлагаме  писма  с  този  текст  да  бъдат  изпратени  до 

Българската  национална  телевизия,  до  Българското  национално 
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радио,  до  „Метрополитен“  и  Столична  община,  като  там  където 

адресатите  са  двама  или  повече,  текстът  съответно  ще  бъде  в 

множествено число за ръководените от тях институции. 

Да  се  изпратят  писма  до  господин  Бойко  Атанасов  - 

изпълнителен директор на НАП, до НОИ, до НЗОК, до Агенцията по 

заетостта,  до  всички областни управители,  до  всички кметове,  до 

Министерския съвет и всички министерства, както и до районните 

администрации  на  Столичната  община;  до  Министерството  на 

образованието  и  науката  и  до  ректорите  на  висшите  учебни 

заведения да се изпрати отделно писмо, за да можем да благодарим 

за  разпространението  на  материалите  за  ученици  и  студенти;  до 

госпожа Благородна Нанкева, която е заместник-директор на Главна 

дирекция  „Национална  полиция“,  която  ни  съдейства  за 

разпространение  на  материалите  в  структурите  на  МВР,  и  до 

господин  Василий  Такев,  който  е  постоянен  секретар  на 

Министерството  на  външните  работи,  който  ни  съдейства  за 

разпространение  на  материалите,  подготвени  за  гласуването  на 

българите  извън  страната  –  както  чрез  МВнР,  така  и  чрез 

дипломатическите  и  консулските  представителства.  Както  и  до 

всички  доставчици  на  медийни  услуги,  които  с  писмо  ги 

уведомихме,  че  могат  да  разпространяват  безплатно  нашите 

материали – да им благодарим затова, че са ги разпространявали. 

Всички  тези  писма,  ако  сте  съгласни,  предлагам  да  ги 

гласуваме анблок и да ги изпратим. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, виждам, че нямате 

допълнения към доклада на колегата Матева. 

Режим  на  гласуване,  за  да  изпратим  тези  благодарствени 

писма. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

29



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

против – няма.  

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с моите инициали има 

и едно писмо до „Информационно обслужване“ АД. Предлагам ви 

да го изпратим. С това писмо ние искаме, ако го гласуваме разбира 

се, да ни изпратят информация, която ни е необходима във връзка с 

отчитане на работата на Комуникационната агенция, която наехме, 

за да подпомага разяснителната кампания. 

Молим  „Информационно  обслужване“  АД  да  ни  изпратят 

информация за периода от 6 октомври 2016 г. до 13 ноември 2016 г. 

за броя влизания в интернет страницата на ЦИК през  Google; брой 

влизания  в  интернет  страницата  на  ЦИК  през  Google  AdWords;. 

Отделно от това броят  влизания в интернет страницата на ЦИК от 

страната, разпределено и по населени места, както и брой влизания в 

интернет  страницата  на  ЦИК  от  чужбина,  като  общ  брой  и 

разпределено по континенти и държави, за да можем да съпоставим 

с  отчета,  който  ще  ни  предостави  Комуникационната  агенция. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  мисля,  че 

направихме  уточненията.  В  момента  само  изпращаме  писмо  до 

„Информационно обслужване“ АД. Тепърва предстои обсъждане на 

отчета по изпълнението на сключения договор с тази фирма. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

против – няма.  

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на: 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Колегата Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви Определение 

по административно дело № 12774 от 2016 г., с което е оставена без 

разглеждане  жалбата  на  Инициативния комитет,  представляван  от 

Станислав  Тодоров Трифонов,   като процесуално недопустима на 

две  основания:  поради  това,  че  решението  на  Централната 

избирателна  комисия  –  Решение  №  3999-НР  от  11.11.2016  г.  не 

подлежи на съдебен контрол. Не е предвиден самостоятелен съдебен 

контрол. Това е първото основание да е процесуално недопустима 

жалбата. 

И второто основание – поради липса на правен интерес от 

оспорването, тъй като жалбата е подадена от инициативния комитет, 

който  е  регистриран  за  участие  в  информационно-разяснителната 

кампания  и  съответно  след  произвеждането  на  референдума 

приключва и  неговата дейност. Тоест, даже 24 часа преди деня на 

референдума приключва информационно-разяснителната кампания, 

поради което инициативният комитет няма правен интерес да подава 

жалби срещу решения на Централната избирателна комисия, с които 

тя е одобрила анализа на несъответствията, което правомощие е на 

Централната избирателна комисия. 

Определението подлежи на обжалване пред 5-членен състав. 

Също така ви докладвам, че с Определение по дело № 12906 

от  2016  г.  съдът  е  оставил  без  разглеждане  и  жалбата  на  Кънчо 

Минчев Колев, който обжалва наше Решение № 4014-ПВР, с което 

ние  отменихме  решенията  на  РИК  –  Хасково,  в  частта  относно 

освобождаването  на  председателя  и  заместник-председателя  на 

СИК. Това е всъщност смененият от Димитровград.  Но това е  по 

телефонна  справка.  Определението  не  е  качено  на  сайта  на 

Върховния административен съд, тъй като в момента има някаква 

грешка – не може да се правят справки. 
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Също така, колеги, в моята папка от името на Група „Жалби“ 

ви  представям   доклад  относно  постъпилите  жалби  и  сигнали  в 

изборния  ден  на  6.11.2016  г.  при  произвеждане  на  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент,  национален  референдум  и  частични 

избори  за  кметове,  както  и  при  произвеждане  на  новия  избор  за 

президент  и  вицепрезидент  и  частичния  избор  за  кмет  на  район 

„Младост“. 

Работната  група  своевременно  въведе  всички  жалби  и 

сигнали, като публичният регистър в изборните дни беше два пъти 

публикуван на страницата на ЦИК: към 14 ч. и след приключване на 

изборния ден. Вижда се от таблицата, че общо сигналите и жалбите 

са 343, като на 6 ноември са 254, а на 13 ноември – 89. Най-голям 

брой  сигнали  постъпваха  по телефона  на  горещата  линия,  която 

Централната избирателна комисия е открила и на телефона, който е 

публикувала.  Както приехме в организацията,  съм ги групирала в 

пет вида нарушения. 

По  всички  жалби  и  сигнали  Централната  избирателна 

комисия се произнесе, като в голяма част и лично се отговаряше на 

избирателите.  Централната  избирателна  комисия  е  приела  и 

съответно решения, които са публикувани на интернет страницата 

на ЦИК, изготвени са писмени отговори до жалбоподателите, както 

и много жалби и сигнали бяха изпратени по компетентност на РИК с 

указание  да  ни  дадат  отговор  за  направените  от  тях  действия. 

Излезли сме и със съобщение с указание към СИК. 

Най-голямата  част  от  постъпилите  жалби  и  сигнали  бяха 

свързани  с  организацията  на  изборния  ден  в  секционните 

избирателни  комисии,  а  именно,  че  бавно  става  гласуването, 

нарушени права на избирателите.  Знаете,  че имахме сигнали и от 

избиратели, които не успяха да гласуват, които бяха в списъците с 

подвижна избирателна кутия.  След нашата намеса във втория тур 

всички успяха да гласуват. 

Както имаше и сигнали, свързани с предизборната агитация и 

разгласяване  на  социологически  проучвания,  в  резултат  на  което 
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Централната избирателна комисия прие решения за установяване на 

административни нарушения. 

В тези избори ми направи впечатление, че имаше по-малко 

жалби  и  сигнали  от  застъпници,  от  кандидати,  от  наблюдатели, 

както и нямаше сигнали за купуване  и  продаване на гласове. 

Предлагам ви доклада за сведение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодарим на колегата Бойкинова за 

доклада. 

По тази точка няма записани други. Не виждам желаещи. 

Преминаваме към разглеждането на: 

8. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Колегата Цачев има специалната дума. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Колеги,  докладвам ви вх.  № ПВР-06-186 от 23.11.2016 г.  – 

писмо  с  приложени  към  него  документи,  получено  от  кмета  на 

община Сливен във връзка с изпълнение на наше Решение № 3099 от 

25 февруари 2016 г.  Към писмото са приложени заповед, протоколи, 

както  и  инвентарни  описи  във  връзка  с  отваряне  на  запечатано 

помещение,  в  което  се  съдържат  книжа и  материали от  местните 

избори през 2011 г. и във връзка с тяхната оценка и предаване на 

„Държавен архив“. 

Докладвам го за сведение. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имам  два  проекта  за 

решение. Единият е с № 4052. 

Постъпило  е  искане  от  кмета  на  район  „Красно  село“  – 

Столична община, за разрешение да бъде отворено помещението, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за общински съветници и кметове и от изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 

2011 г., за които срокът за съхранение е изтекъл. 
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При направена справка по телефона, секретарят на общината 

каза, че там се съхраняват само тези книжа и книжата от изборите за 

общински  съветници  и  кметове  досега  не  са  архивирани  поради 

висящи производства, които са приключили няколко месеца преди 

настоящите избори. 

Поради това съм ви проект № 4052 да им дадем разрешение 

да отворят и да архивират книжата от изборите, произведени през 

2011 г. на 23 и на 30 октомври. И от двата вида избори. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Уважаема госпожи Сидерова, номерът на решението е 4061-

ПВР/МИ. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Още едно искане ще докладвам. 

С вх. № МИ-06-183 от 22.11.2016 г. е постъпило искане от 

кмета  на  община  Тутракан,  област  Силистра,  за  отваряне  на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от  произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  на  23  и  30 октомври  2011  г.  –  само  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  от  2011  г.  в  това  помещение  се 

съхраняват книжа, с цел извършване на експертиза и предаване на 

книжата и материалите на отдел „Държавен архив“ – Силистра.

Решението,  което  съм  подготвила  и  предлагам  да  им 

разрешим да  отворят помещението и да  започнат архивирането,  е 

проект № 4051. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ако няма въпроси, режим на гласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Уважаема госпожо Сидерова, номерът на решението е 4062-

ПВР. 

Господин Ивков, моля заповядайте по същата точка. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  вх.  №  ПВР-14-73/21.11.2016  г.  е 

получено искане от д-р Костадин Коев – кмет на община Велинград, 

област  Пазарджик,  за  даване  на  разрешаване  за  отваряне  на 

запечатано помещение. В моята папка можете да видите проекта за 

решение докато  аз  ви докладвам искането,  което  не  се  качва  във 

вътрешната мрежа. 

Там  се  съхраняват  в  подземието  на  сградата  на  общинска 

администрация, ул. „Хан Аспарух“ № 35, книжата и материалите от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Република 

България  на  23  и  30  октомври  2011  г.,  и  от  референдума  на 

27.01.2013 г., като искането е с цел издаване на необходимите книжа 

на „Държавен архив“ и унищожаване  на описаните в съгласуван с 

„Държавен архив“ акт за унищожаване. 

Моли  се  също  така  да  бъде  разрешен  достъпът  и  до 

запечатана обособена с вътрешна преграда част от помещението, в 

която  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  произведени 

избори за членове на Европейски парламент през  2009 г.,  а  също 

така и от изборите за кметове и общински съветници през 2007 г., с 

цел предаването на необходимите книжа в отдел „Държавен архив“.

Аз не зная защо чак сега за книжата от 2007 г. и 2009 г. се 

прави това искане.  Не си спомням да имаме решение,  с което по 

принцип да сме разрешили, затова с това решение ви предлагам да 

разрешим. (Коментари и уточнения без микрофон.)
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В  такъв  случай  решението,   което  виждате,  ще  остане  в 

същия  вид  с  изключение  на  частта  за  помещението,  в  което  се 

съхраняват книжата от изборите за Европарламент през 2009 г. и от 

местните  избори  през  2007  г.,  като  текстът,  че  се  разрешава  ще 

отпадне от диспозитива, а в мотивната част на проекторешението, 

ако бъде одобрено като решение ще напишем, че за тях не се изисква 

разрешение и помещението може да се отвори и без да има изрично 

разрешение от страна на Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  с  приетата корекция от докладчика в мотивите,  режим на 

гласуване на решението. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

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

Уважаеми колеги, това е Решение № 4063-ПВР/НР.

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа следващата точка е: 

9. Доклад по писмо от Народното събрание. 

Да  ви  докладвам  засега  за  сведение.  После  ще  го 

преразпределя да го разгледаме малко по-сериозно. Във вътрешната 

мрежа е извън папките. 

С  вх.  №  НС-02-7  от  22.11.2016  г.  е  получено  писмо  от 

Народното  събрание  на  Република  България  с  №  650-06-78  от 

22.11.2016 г. Ще ви моля да се запознаете с него- само за сведение го 

докладвам. 

Това е във връзка с това, че на 16 ноември 2016 г. Народното 

събрание  със  свое  решение  приема  оставката  на  Министерския 

съвет.  Съгласно  чл.  99  от  Конституцията  на  Република  България 
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следва да се реализира конституционна процедура за образуване на 

ново правителство и т.н. 

Още един път ще ви моля да  се запознаете  с  писмото и в 

следващо  заседание  ще  го  разгледаме.  Сега  даже  ще  го 

преразпределя на една по-голяма група от колеги, за да предприемем 

действия. 

Това е по тази точка. 

Сега преминаваме към следващата точка: 

10. Доклад относно писмо до Главна прокуратура. 

Госпожа Сидерова има думата. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № ПВР-09-14 – искане от градския прокурор госпожа 

Пиронева  с  молба  да  отговорим,  като  ни  препраща  към  писмото 

жалба  от  Аглика  Виденова  като  упълномощен  представител   на 

Инициативния комитет, относно публикацията на министър Ненчев. 

Жалбата обаче е адресирана до прокуратурата. Питат ни дали ние 

сме  се  занимавали  с  тази  жалба,  на  кого  е  била  разпределена 

преписката. 

Отговорила съм, че жалбата е била разпределена на колегата 

Бойчо Арнаудов. Той я е докладвал на заседание на 12 ноември 2016 

г. и повторно е дошла и е докладвана и на заседание на 15 ноември 

2016  г.  Изготвила  съм  и  извлечения  от  протоколите  с  доклада. 

Написала съм, че не са събрани необходимия брой гласове, за да има 

решение и е останала за сведение. 

Това  е  до  Градската  прокуратура.  Достатъчно  им е  такова 

писмо. Аз разговарях с колегата Пиронева, защото тя е помолила да 

се  свържем  с  нея  по  телефона.  Нужно  им  е,  за   да  могат  да 

продължат производството. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  режим на гласуване на изготвеното от уважаемата госпожа 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имам  още  един  доклад.  Вчера  ми 

беше преразпределена с резолюция преписка, която е с вх. № ПВР-

09-12 от 18 ноември 2016 г. – писмо от господин Сотир Цацаров, с 

което ни изпраща, както виждам, жалбата на Аглика Виденова до 

Главна прокуратура във връзка с извършени престъпления, които са 

разпространяване  на  материали,  които  накърняват  доброто  име  и 

добрите нрави на кандидата Румен Радев. Тази жалба при нас е била 

с входящ номер – само че не в този вид, а само за нарушение на 

Изборния  кодекс,  №  ПВР-10-74  от  11  ноември.  Докладвана  е  от 

колегата Бойчо Арнаудов на 12 ноември 2016 г. Той предложи да 

остане за сведение, тъй като няма посочена конкретика в жалбата 

затова кой е извършил нарушението. Беше направено предложение 

да се дадат указания да се уточни жалбата, което не се възприе и тя 

остана за сведение. 

Приложила съм и извлечение от протокола. 

Трябва им, за да си приключат процедурата.  Написала съм 

писмо, че връщаме преписката на Върховна касационна прокуратура 

относно  сигнал за извършено престъпление… Дали да пиша сигнал 

за извършено престъпление или да напиша: с оригиналната жалба на 

Аглика  Виденова,  защото  тук  е  приложен  оригиналът,  а  ние  не 

можем да се занимаваме с  въпросите  има – няма престъпление и 

тепърва да отговаряме на тях. Това е работа на прокуратурата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли други мнения? – Няма. 
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Режим на гласуване на предложението. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

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

Предложението се приема. 

 

Преминаваме към  разглеждане на:

11. Доклади по писма до Районни управления на МВР. 

Първо  ще  докладва  господин  Баханов,  след  това  Ивайло 

Ивков. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. 

Като  начало  ще  докладвам  шест  писма  от  Пето  районно 

управление „Полиция“ – Столична дирекция на вътрешните работи. 

Те са идентични. Само ще ви кажа входящите номера и за какво се 

отнасят:  дали има входирана подписка за определена политическа 

партия или инициативен комитет; кога и от кого е внесена същата; 

как  е  представена  подписката  –  на  електронен  или  на  хартиен 

носител; и да представим заверени копия от подписката от различни 

страници  по  повод  на  постъпили  жалби  и  образувани  досъдебни 

производства по отношение на използване на лични данни на лица, 

които твърдят, че не са се подписали в тези подписки.  Както искат и 

да посочим три имена, ЕГН и адрес на призоваване, телефон и други 

установъчни  данни  на  физическото  лице,  което  е  предоставило 

подписката. 

Само  искам  да  кажа,  че  са  изготвени  писмата.  Те  са  във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка  –  там  са  качени  отговорите,  и 

писмата  са  комплектувани  с  исканите  съответни  страници  от 

подписките,  както  и  копие  от  входящия  регистър  в  ЦИК,  където 
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могат да се намерят тези установъчни данни – кой, кога, как е подал 

подписката и съответните адреси евентуално за призоваване. 

Входящите  номера  са:  № ПВР-04-02-44  от  4.11.2016  г.,  № 

ПВР-04-02-40 от  2.11.2016 г.,  № ПВР-04-02-42 от  2.11.2016 г.,  № 

ПВР-04-02-42  от  2.11.2016  г.,  № ПВР-04-02-56  от  15.11.2016  г.  и 

последното е вх. № № ПВР-04-02-45 от 4.11.2016 г. 

Ще ви моля, уважаема госпожо председател, да подложим на 

гласуване  отговорите,  съответно  с  приложената  документация, 

анблок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване отговорите по писмата. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И още две, уважаеми колеги, до Трето 

районно управление на МВР. Отново за подписка, но този път вече 

става въпрос за инициативни комитети: Валери Венков и Димитър 

Митов,  които  са  регистрирани  за  участие  в  информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум 

на 6 ноември 2016 г. Отново искат дали има входирана подписка, от 

кой  е  внесена,  как  е  представена  и  заверени  копия  от  различни 

страници, както и имената на лицата, които са ги внесли. 

Това е: вх. № НР-04-02-31 от 14.11.2016 г. – изготвен отговор 

със  съответно  приложените  искани  документи  от  Централната 

избирателна  комисия;  и  вх.  №  НР-044-0229  от  7.11.2016  г.  до 

Столична дирекция на вътрешните работи, отдел „Разследване“ във 

връзка  с инициативен комитет Димитър Николов Митов – отново 
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искат съответна страница и други данни, които се съдържат и ги има 

при нас. Комплектувани са и моля да ги подложите на гласуване и да 

бъдат изпратени. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

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

Предложението се приема. 

Заповядайте за последното писмо и ще ви помоля после за 

малко да се върнем на предишна точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № ПВР-04-02-28 от 28.10.2016 г. 

от Четвърто районно управление на Столичната дирекция. Колегите 

желаят да бъдат уведомени относно датата, на която молят да бъде 

осигурен  достъп  на  служители  на  Четвърто  районно  управление. 

Има  списък  със  заведени  преписки  –  евентуално  вещо  лице  да 

направи експертиза на подписите. Бяха се обадили на секретаря на 

комисията, също така на мен, на колегата Метин Сюлеймин също е 

било разпределено. 

По  телефона  Стоян  Русинов  се  свърза  със  съответния 

разследващ полицай и са уточнили дата, на която да дойде вещото 

лице  и  да  извърши  тази  проверка  на  подписките  в  Централната 

избирателна комисия. 

Това е за сведение. 

8. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  току-що  ми  беше 

разпределено  искане  на  кмета  на  Ковачевци,  област  Перник,  за 
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разрешение  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите през 2011 г. – за предаване 

на  „Държавен  архив“  подлежащите  на  архивиране  книжа  от 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката. 

Предлагам ви с  идентичното съдържание, което вече беше на 

Решение № 4061-ПВР/МИ и Решение № 4062-ПВР, да гласуваме и 

това решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Това е Решение № 4064-ПВР. 

Заповядайте, колега Ивков, по т. 11: 

11. Доклади по писма до Районни управления на МВР. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Две писма се намират в моята папка от 

предходното заседание на комисията във вторник – 22 ноември 2016 

г. Това е отговор по искане на Столична дирекция на вътрешните 

работи – Пето районно управление, с вх. № на ЦИК ПВР-04-02-54 от 

15.11.2016 г., е едното, а другото е по искане на Столична дирекция 

на вътрешните работи – отново от Пето районно управление, с вх. № 

на ЦИК ПВР-04-02-55 от 15.11.2016 г. Еднотипни са. 

Отговорите са изготвени по моя молба от юрисконсулта и са 

проверени  от  мен,  заедно  с  документите,  които  прилагаме  към 

преписките, съгласно отправените въпроси в запитванията. 

Моля  ви,  ако  няма  някакви  обструкции,  да  ги  гласуваме 

анблок. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, още едно от сходно естество от 

Столичната дирекция на вътрешните работи. Аз моля за вниманието 

ви.  Днес  пристигна,  можех  да  го  оставя,  но  е  хубаво  днес  да  го 

обсъдим, за да зная дали приемате предложението ми да го изпратим 

по компетентност или за сведение, за да знаем как да процедираме с 

оглед  срока  на  действие  на  районните  избирателни  комисии. 

Запознавам  ви,  макар  че  пристигна  днес  и  няма  резолюция  за 

качване във вътрешната мрежа. Казвам ви накратко за какво става 

въпрос и съм готов да отговоря на допълнителни въпроси. 

Става  въпрос  за  три  преписки,  които  се  изпращат  от 

Столичната дирекция на вътрешните работи. Те са били сезирани за 

нарушения по време на изборния ден, които след малко ще ви кажа в 

резюме какви са. И те са преценили, че не са налице данни те да 

правят проверка. И правилно. Касае се за нарушение на Изборния 

кодекс и затова ни ги препращат по компетентност на Централната 

избирателна комисия. 

Според  мен,  ако  трябва  да  се  взима  отношение,  те  са  по 

компетентност на районната избирателна комисия. Ще видя за кой 

район в София.  Става въпрос за следните сигнали – бихме могли 

според мен да ги оставим и за сведение. 

Първата  преписка:  установен  е  собственик  на  микробусна 

фирма  ЕТ „МИСИ“  и  на  автомобил,  който  е  бил  паркиран… Аз 

мисля,  че  сме запознати.  Някой докладва  този сигнал  в  изборния 
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ден. Извършена е проверка. Снети са обяснения, показания както на 

собственика, така и на лицето управлявало автомобила, който от три 

месеца  бил  под  наем.  Той  казва,  че  въпросният  „Форд  Транзит“, 

който имал на предното стъкло и на двете му страни плакати. Три 

плаката е имало двете страни и на предното стъкло – на кандидат за 

президент и за вицепрезидент, с изборен № 17. 

Получен  е  сигналът.  Има  докладна  записка  от  инспектор 

Кафалов. В близост е бил паркиран този автомобил. 

Обясненията  са,  че   този  автомобил  той  е  ползвал  на 

2.11.2016 г. за предизборна агитация, обаче фактически автомобилът 

се е повредил и той още на 4 ноември го е паркирал около 20,00 ч., 

без да забележи, че има училище в близост, където след два дни ще 

се произвежда гласуване. 

Това  е  казал  той.  Разполагаме  с  показанията  му  – 

собственоръчни. В оригинал са ни изпратени от СДВР. 

Другата докладна записка, тъй като всички касаят нарушения 

в София, другата справка е получена от младши експерт Пенчев – 

служител  на  Шесто  районно  управление,  охраняващ  изборния 

процес в 86-о училище „Св. Климент Охридски“,  находящо се на 

адрес: Владая, ул. „Брезова гора“ № 2. Там нарушението, за което са 

сезирани, е,  че има три броя агитационни материали. Два броя  с 

посочен  № 13,  и  един брой с  № 2.  За  случая  е  уведомен главен 

дежурен  в  СДВР  около  13  ч.  на  5.11.2016  г.  Докладват,  че 

агитационните  материали  са  премахнати  от  представители  на 

община  „Витоша“. 

Аз  считам  примерно,  че  това  е  за  сведение,  както  и 

следващия,  трети,  последен,  който  касае  това,  че  госпожа  Анна 

Венциславова Ценова е обърнала внимание на член на секция № 73 

да положи втори печат на бюлетината, преди тя да пусне своя вот. 

След полагането на втори печат е пуснала бюлетината. Полицейски 

инспектор  разговарял  с  председателя  на  секцията  за  случая  – 

Милева, и тя го е уверила, че ще обърне внимание на сигнала и при 

необходимост ще уведоми РИК. За случая е уведомен началникът на 
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Шесто РУП и до приключване на изборния ден председателят не е 

потърсила съдействие от органите на МВР. 

Аз не зная това защо изобщо ни го изпращат. В крайна сметка 

е положен вторият печат, няма сигнали до ЦИК. Аз считам, че тази 

преписка  е  за  сведение.  Считам,  че  и  предишната  преписка,  при 

която са премахнати своевременно, е за сведение.

Считам,  че  и  първата  можем  да  приемем  за  сведение,  но 

можем  и  да  препратим  на  районната  избирателна  комисия, 

доколкото все още правомощията на РИК са до края на седмицата и 

те имат мандат. 

ОБАЖДАТ СЕ: Нека и това да остане за сведение. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  От  формална  гледна  точка  има 

нарушения, но аз считам, че са от такова естество и може и трите 

сигнала да оставим за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря 

ви много, уважаеми колега Ивков. 

Има ли други мнения? – Няма. 

За сведение. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

12. Доклади по писма. 

Заповядайте, уважаема госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

да  ви  кажа,  че  в  днешния  брой  на  неофициалния  раздел  на 

„Официален вестник“ е публикуван протоколът от 11 ноември 2015 

г.  във  връзка  с  Акта  за  избиране  на  членове  на  Европейския 

парламент. Което показва наистина необходимостта от реформиране 

на  Европейския  съюз,  парламент,  работата  и  възприемане  на 

практиката на България в частта относно нормотворчеството – да, 

включително и на изборните правила. (Коментари и уточнения без  

микрофон.)
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Уважаеми колеги,  от името на госпожа Сидерова и от мое 

име докладвам писмо от община Крумовград във връзка с искането 

ни за предоставяне на информация за броя на избирателите. Мисля, 

че цялата информация е събрана от администрацията и трябва вече 

да  е  публикувана  на  страницата,  каквото  решение  имаме  от 

предишното заседание. 

Докладвам ви на този етап за сведение вх. № ПВР-04-01-355 

от 24 ноември 2016 г.  Днеска пристигна информация от господин 

Ради  Игнатов  –  трети  секретар  в  Дирекция  „Права  на  човека“  в 

Министерството  на  външните  работи.  Това  е  относно  паметните 

бележки от нашата среща, проведена с представители на ПАСЕ и на 

ПАЧИС. 

За сведение. На следващото заседание ще го докладвам малко 

по-подробно  –  може  би  с  колегата  Ганчева,  на  която  също  е 

разпределена преписката. 

Уважаеми колеги, получаваме писма от администрациите във 

връзка с отварянето на помещения за прибиране на изборните книжа 

и  материали  от  произведения  нов  избор  за  президент  и 

вицепрезидент.  Знаете,  че  тази  информация  се  обобщава  и  в 

момента,  в  който  бъде  подготвена,  тя  ще  бъде  публикувана  и 

докладвана. 

За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-02-90-73 от 22 ноември 

2016 г.  Това е  заповед от 22 ноември 2016 г.  на председателя  на 

Народното събрание за определяне на основната месечна заплата на 

народните представители във връзка с публикуваната информация 

на официалната страница на Националния статистически институт 

за  средно  месечната  работна  заплата  на  заетите  в  обществения 

сектор. 

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка 

трябва  да  е  публикувано  едно  писмо,  което  ще  помоля  за 

последващо одобрение  във  връзка  с  организацията  на  частичните 

избори на  11 декември т.г.  за  кметове на кметства.  То е  относно 
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задължението  на  кметовете  да  осигурят  условия.  Само  че  не  е  в 

днешна папка, както виждам. Трябва да е в папката от 22.11.2016 г. 

Изпратихме писмото до кметовете на общините Вълчи дол, 

Крумовград, Сунгурларе и Троян, за да може да осигурят условия на 

общинските избирателни комисии, както и да изпратят информация 

за броя на избирателите, тъй като имаме задължение като Централна 

избирателна комисия да публикуваме тази информация. 

Моля  за  последващо  одобрение  да  бъде  подложено  това 

писмо на гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  сега  моля  да 

погледнете в папката от 22 ноември отново: проект на писмо до тези 

кметове,  които  преди  малко  цитирах,  където  ще  се  произведат 

частични  избори  за  кметове  на  кметства.  Да  им  изпратим  чисто 

организационно  писмо  във  връзка  с  сключването,  възлагането  на 

отпечатването  на  бюлетини за  гласуването в  съответния  частичен 

избор, като посочим имената и лицата за контакт от Печатницата на 

БНБ. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  тъй като нашето 

споразумение с Народното събрание е със срок до 30 ноември 2016 

г.,  от  администрацията  комплектуваха  преписка,  която  съдържа 

копие  от  Допълнителното  споразумение.  Във  връзка  с  това  ви 

предлагам  да  изпратим  писмо  до  председателя  на  Народното 

събрание за удължаване на срока на действие на Споразумението. 

Надявам се този  път да бъде за по-дълъг от един месец срок, защото 

иначе от 1 януари 2017 г. не трябва да сме тук, в тази сграда. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на това писмо. 

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

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

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-02-72 

от 18 ноември 2016 г., трябва да е публикуван във вътрешната мрежа 

един констативен протокол. Тъй като от него не ми стана ясно, за 

Централната  избирателна  комисия  протоколът  е  подписан  от 

Николай Желязков, но се оказа, че не той е присъствал при огледа и 

затова трябваше да се направи допълнителна справка. За днес вече 

виждам,  че  госпожа Снежана  Велкова също е  сложила отметка  и 

бележка, от която получаваме допълнителна информация. 

Този  протокол  е  относно  Допълнително  споразумение  от 

24.10.2016 г. за предоставяне на Централната избирателна комисия 

за  временно безвъзмездно  ползване на  помещения,  които са  етаж 

Мецанин,  откъм  източното  крило,  във  връзка  с  приемането  на 
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протоколите  от  районните  избирателни  комисии  след  изборните 

дни; а така също и за предоставяне на помещение за разполагане на 

Изчислителния пункт към Централната избирателна комисия. 

От този констативен протокол е видно, че от предоставените 

за  ползване  движими  вещи  –  мебели,  има  увредени  с  нарушена 

геометрия  на  конструкцията,  разхлабени  сглобки  –  16  бр. 

тапицирани  столове.  Същите  следва  да  бъдат  ремонтирани  и 

приведени в нормално експлоатационно състояние, преди отново да 

бъдат предоставени за ползване. 

Аз ви предлагам да одобрим и да възложим проучването и 

тогава при необходимост Централната избирателна комисия да бъде 

запозната. (Реплики.)

Аз затова ви предлагам, но ти викаш: колко ще струва? 

Не  е  извършено  проучване.  Залите  №  3  и  4  са  били 

предоставени за ползване от  „Информационно обслужване“ АД, е 

отбелязала  госпожа  Велкова.  Предлагам  ви  да  одобрим 

ремонтирането на така увредените вещи и връщането им в нормално 

състояние на Народното събрание. 

Моля за одобрение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Емануил Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

изпълнението  на  договора  за  отпечатване  на  бюлетините  и  във 

връзка с експертното становище на колеги от Администрацията на 

Министерския  съвет  по  повод  на  прегледаните  документи, 

пропуснах  на  22-ри  да  ви  докладвам с  писмо до  Печатницата  на 
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БНБ,  да  изискаме  уточняване  на  номерата  на  бюлетините  по  два 

приемо-предавателни  протокола.  Става  дума  аз  подизпълнител  на 

Печатницата  на  БНБ.  Става  дума  за  печатница  „Демакс“  АД  по 

отношение  на  приемо-предавателен  протокол  №  11  и  №  14  от 

11.11.2016 г. за райони Монтана и Враца. Видно в номерацията, така 

както е отбелязана, има техническа грешката, но предложението на 

експертите  е  и  аз  ви  предлагам  да  изпратим  такова  писмо,  да 

изискаме да уточнят номерацията на бюлетините, които са описани в 

тези два протокола. 

Освен  това  изрично  да  посочим,  че  по  отношение  на 

„Демакс“  АД  и  на  „Демакс  Ди  Пи  Ай“  АД,  те  трябва  да  ни 

представят  доказателства  за  извършените  към  тях  плащания. 

Изрично  да  напомним  на  Печатницата  на  БНБ.  И  да  представят 

документи за упълномощаване на подписалите лица за  „Демакс“ АД 

за втори нов избор при предаването на бюлетините за гласуване в 

изборите. 

Писмото  е  публикувано  във  вътрешната  мрежа.  Моля  за 

одобрение и за изпращане. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля режим на гласуване. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Емануил Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаема госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-04-

03-41 от 24.11.2016 г., което е от ГД „ГРАО“ – справка относно броя 

на населението на кметство Калоян. Припомням, че поради някаква 

грешка преписката, която е пристигнала в Централната избирателна 

комисия, е от м. септември за общинската избирателна комисия – 
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Вълчи дол. Не е била докладвана, установихме го с друг колега. И ви 

беше докладвана.  Във връзка с това изпратихме писмо за броя на 

населението от ГД „ГРАО“. 

И получаваме, колеги, че броят на лицата по постоянен адрес 

в  кметство  Калоян,  община  Вълчи  дол,  област  Варна,  към  11 

септември 2016 г. е 242 лица. 

Предвид това ви предлагам да изпратим писмо до кмета на 

община Вълчи дол, с копие до ОИК – то е стандартно и е в папка с 

моите  инициали,  с  което  да  ги  уведомим,  че  няма  да  правим 

предложение до президента, предвид че не отговаря на изискванията 

на закона. 

Като  ще  направя  една  корекция,  тъй  като  преди   малко 

възложих  да  се  напише  писмото  и  преписката  пристигна  преди 

мъничко.  Предлагам  да  отпадне  текстът,  който  е  във  връзка  с 

последните изменения и допълнения на Изборния кодекс, тъй като 

вече мисля, че вече няма смисъл да посочваме това. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  ако  нямате 

въпроси и коментари, режим на гласуване. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Емануил Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  вх.  №  към 

ЕП-03-1  от  21.11.2016  г.,  което  е  писмо  и  препратено  ни  от 

Министерството  на  външните  работи.  И  е  относно  реформата  в 

изборното законодателство. Само че ние установихме, че вече сме 

превеждали този документ, който е приложен и преводът е по вх. № 

ЕП-03-1 от 21.11..2016 г. 

Предлагам го за сведение. 
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Колеги,  с  мен  се  свърза  председателят  на  районната 

избирателна комисия – Варна, който е бил за референдума през 2013 

г. – господин Няголов. Той ме уведоми, че поради това че в архива 

му седи телефон, който е личен, го притесняват и моли Централната 

избирателна комисия  да предприеме действия, ако е възможно, по 

заличаване на телефона му от архива. 

Предлагам ви да гласуваме да възложим на администрацията 

със  заявка  до  „Информационно обслужване“  АД да  бъде  заличен 

телефонът…

ОБАЖДАТ СЕ: На всички. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Тоест,  да  гласуваме  заявка  до 

„Информационно обслужване“ АД да бъдат заличени телефонните 

номера от предходни комисии, чийто мандат е изтекъл. Добре. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Ганчева. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Думата има колегата Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  № ЦИК-00-686 от 21 

ноември  2016  г.  от  заместник-министър-председателя  по 

европейските фондове и икономическа политика господин Томислав 

Дончев,  по  електронната  поща  ни  е  препратено  писмо  от 

омбудсмана  на  републиката  до  господин Дончев,  с  което  се  иска 

неговото съгласие да бъде предоставена официална информация от 

няколко  институции,  между  които  и  Централната  избирателна 

комисия, във връзка с проект на закон за въвеждане на мажоритарен 

избор на народни представители. 
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Писмото, което ни е препратено, е резолирано за вътрешна 

мрежа на 21 ноември, в папката от 22 ноември 2016 г. е качено. На 

нас  ни  се  изпраща  за  процедиране  „в  съответствие  с  вашите 

компетенции“. Доколкото разбрах, вчера е постъпило и на хартиен 

носител,  но  е  разпределено  на  колегата  Томов  и  е  със  същото 

съдържание. Изпратено е до същите институции,  които са посочени 

в писмото на госпожа Манолова. 

Господин  Дончев  се  обръща  към  нас  да  се  запознаем  с 

отправената  молба  и  да  окажем  необходимото  съдействие  в 

съответствие „с вашите компетенции“. 

Колеги, припомням, че  още по-рано – на 16 ноември – аз 

мисля, че го докладвах предходната седмица, бяхме получили писмо 

от  госпожа  Манолова,  с  което  искаше  да  й  предоставим 

информация, свързана с  парламентарните избори през 2009 г., 2013 

г. и 2014 г. и президентските избори през  2016 г. 

Колеги,  предвид  тази  кореспонденция,  постъпила  в 

Централната  избирателна  комисия,  моето  предложение,  което  е 

подготвено в проект на писмо с № 9900 в папка с моите инициали до 

омбудсмана и до господин Дончев, е да предоставим екземпляр от 

Бюлетините за произведените избори за народни представители през 

2009 г., 2013 г. и 2014 г., и президентските избори през 2011 г. И в 

писмото посочвам, че на основание чл. 57, ал. 1, т. 42 от Изборния 

кодекс  предстои  да  бъде  издаден  бюлетин  с  резултатите  от 

произведените  на  6  и  13  ноември  2016  г.  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката.  Към  настоящия  момент 

информацията с резултатите от изборите е публикувана на интернет 

страницата на ЦИК в раздел „Резултати“. 

Мисля,  че  това  е  информацията,  с  която  разполага 

Централната избирателна комисия и която, както сме предоставяли 

на  други  лица  и  институции,  може  да  бъде  предоставена  и  на 

омбудсмана. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Не  само  може,  а  следва  да  бъде 

предоставена тази информация, разбира се. 
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Ако нямате други предложения, въпроси и коментари, режим 

на  гласуване,  независимо  че  се  разочаровам  от  поведението  на 

омбудсмана в последните дни особено. 

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

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

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  № МИ-15-1168 от 23 

ноември 2016  г.  сме получили писмо от  общинската  избирателна 

комисия – Пазарджик, с което ни изпращат Решение № 432 от 17 

ноември 2016 г., с което са прекратени предсрочно пълномощията на 

кмета на кметство Мирянци. Приложено е и заявлението на кмета на 

кметството,  с  което  иска  предсрочно  прекратяване  на 

пълномощията. 

Колеги, предлагам ви да изпратим писмо до Главна дирекция 

„ГРАО“ със стандартен текст, с което да поискаме информация за 

броя на населението на кметството към 17 ноември 2016 г. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението за изпращане на писмо до ГД „ГРАО“ с искане на 

тази информация. 

Режим на гласуване. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение. В 

днешното заседание извън папките е публикуван броят избиратели 

по  райони.  Тук  е  записано  3  ноември  –  не  знам  защо.  Това  е 

информацията, която получихме от ГД „ГРАО“, с броя избиратели и 

избирателите,  които са в списъците на заличените лица за втория 

тур. От администрацията са обобщени по райони. 

Докладвам ги за сведение. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

Колеги,  предлагам  ви  тази  информация  за  броя  на 

избирателите  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  както  и 

избирателите, включени в списъците на заличените лица за втория 

тур,  произведен  на  13  ноември  2016  г.,  да  бъде  публикувана  на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, в раздела 

за избиратели. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението.  Ако  нямате  въпроси  и  коментари,  режим  на 

гласуване. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  най-напред  мисля,  че  няма 

смисъл  да  докладвам  оригинала  на  писмото  на  вицепремиера 

Томислав  Дончев,  тъй  като  Камелия  Нейкова  по  съдържание  го 

докладва и то е абсолютно същото. Споменавам, че е пристигнал и 

оригиналът  на  това  писмо.  Няма  проблем  –  просто  за  сведение 

споменавам, че оригиналът е наличен. 

Второто  ми  съобщение,  колеги.  На  14  ноември  2016  г. 

„Информационно  обслужване“  АД  изпрати  пакет  документи 

относно  отчитането  на  изпълнението  на  техните  ангажименти  по 
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машинното  преброяване.  Документите  съдържат  приемо-

предавателен  протокол,  констативните  протоколи  за  всички 

проведени преброявания.  Документите  са  подписани от  страна  на 

„Информационно обслужване“ АД. Мисля, че на заседанието на 16 

ноември докладвах за сведение тези преписки. 

Това което искам да ви предложа днес,  е  – надявам се,  че 

всички колеги, които са имали интерес, са успели да се запознаят: да 

гласуваме  този  приемо-предавателен  протокол,  с  който  всъщност 

приемаме,  че  поръчката  на  Централната  избирателна  комисия  е 

изпълнена,  за  да  се  приключи  тази  преписка  с  „Информационно 

обслужване“ АД. 

Колеги, преди осем дни го докладвах за сведение. Надявам 

се, че сте се запознали. Доста е дълъг. Предлагам да гласуваме този 

приемо-предавателен протокол и да приемем, че „Информационно 

обслужване“ АД е изпълнило ангажиментите си по проекта. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин 

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

Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Още  едно  съобщение  в  тази  връзка. 

Днес не се събрахме работната група, за да обсъдим доклада, който 

съм предложил. Още веднъж ще напомня, пак за сведение, тъй като 

днеска  не  успяхме  да  се  съберем.  Във  вътрешната  мрежа  на 

вчерашна  дата  в  моя  папка  е  качен  доклад  за  машинното 

преброяване с анализ на случаите, когато  има  разминавания между 

машинно и ръчно преброяване, както и между двете машини. Моля 

да  го  видите,  колеги.  Допълнително  ще  предложа,  евентуално  в 
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удобен за всички ни ден, да го обсъди работната група преди да го 

внеса в комисията, преди следващото заседание. Днес не стана. 

И последно, което искам да докладвам, е съобщение – писмо, 

което е изпратено до Централната избирателна комисия. Странно е, 

че то е от ГИСДИ – България, и е подписано от Надежда Гологанова, 

но  вероятно  просто  е  използвана  електронната  поща  на  ГИСДИ. 

Госпожа Гологанова ни уведомява, че  насрочва работно заседание 

на Обществения съвет към ЦИК на 24 ноември 2016 г., четвъртък, 

т.е.  днес  от 15,00 ч.,  в  което Общественият съвет  да обсъди свое 

съвместно становище по наблюдението на изборите, както и точка 

„Разни“. 

Докладвам го за сведение заедно с добавката,  че по принцип 

ние  сме  поканени  на  всяко  заседание  на  Обществения  съвет,  на 

което член на ЦИК желае да присъства. (Реплики.)

Както и те на всяко заседание на ЦИК, да. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин 

Румен Цачев, заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-03-276 от 

18.11.2016 г.,  получено от господин Веселин Даков – изпълняващ 

длъжността  главен  секретар  на  Министерския  съвет.  Писмото  е 

изпратено  до  Централната  избирателна  комисия  с  копие  до 

областния управител на област Плевен, както и до кмета на община 

Долни Дъбник.  И  е  свързано  с  проведения  нов  избор  за  кмет  на 

кметство Петърница. 

От  писмото  става  ясно,  че  няма  да  бъде  извършен 

допълнителен трансфер на средства във връзка с разходите, които е 

направила община Долни Дъбник по произведения нов избор за кмет 

на кметство. Писмото е изпратено до нас по повод на наше писмо, 

което ние изпратихме до Администрацията на Министерския съвет, 

с  № ПВР-03-45 от 2.11.2016 г.,  изпратено във връзка  с  искане от 
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общината  за  покриване  на  разходите,  които  са  направени  за 

произвеждане на този нов избор. 

За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  вх.  №  МИ-10-96  от 

21.11.2016 г. Сигнал от председателя на общинското ръководство на 

ДПС затова, че Върховният касационен съд е оставил в сила присъда 

на кмета на община Кубрат Бюрхан Исмаилов и с искане за даване 

на указания на общинската комисия за предсрочно прекратяване на 

пълномощията с цел насрочване на частични избори. 

Подготвила съм писмо, с което указвам на комисията, че им 

изпращаме по компетентност сигнала. Следва да се произнесат по 

искането, като за целта следва да изискат от Върховния касационен 

съд заверено копие от решението, с което е потвърдена присъдата. И 

те да си преценяват. Какво ще решават, е тяхна работа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин 

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вх.  №  ПВР-04-27  от  18.11.2016  г. 

Разпределено  ми е писмо до господин Йордан Събев,  с  копие до 

госпожа  Ивилина  Алексиева  -   Робинсън,  нашият  председател,  с 

което Стефан Караславов – главен секретар на Министерството на 

правосъдието, ни уведомява, че във връзка с „ваше предложение“, 

но предложението е  на  господин Събев,  а  не  е  на  ЦИК,  относно 

промени  в  Методическите  указания  на  Централната  избирателна 
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комисия  по  прилагане  на  Изборния  кодекс  и  Закона  за  прякото 

участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление ни информира, че съгласно чл. 5 от Устройствения 

правилник на Министерството на правосъдието, отправеното искане 

за  въвеждане  на  посочените  изменения  попада  извън 

функционалните компетентности на министерството. 

За сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам предложение по тази точка. 

То е  свързано във връзка  със  запитване от различни хора,  в  това 

число и от Стефан Манов. Поставя се въпрос затова, че в сайта на 

Централната  избирателна  комисия,  в  раздела  „Сумарни  данни“ 

липсват сумарните данни за извън страната. Вярно е, че за всички 

други  сумарните  данни  се  вземат  от  районните  избирателни 

комисии,  но  за  други  избори  сме  правили  искане  до 

„Информационно  обслужване“  АД,  тъй  като  това  е  като  един 

виртуален район № 32. 

Затова  предлагам  да  гласуваме  да  се  обърнем  към 

„Информационно обслужване“ АД да направят една такава сумарна 

справка като всички останали за  района, за да имаме общи данни за 

броя на гласувалите и всички там валидни-невалидни… 

Това е моето предложение. То ще бъде качено на сайта. 

Аз ще го изготвя като писмо. Въпросът е да го гласуваме, че 

искаме да бъде изготвена такава информация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  да  гласуваме  това  писмо и  да  помолим  „Информационно 

обслужване“ АД за сумарни данни за извън страната. 

Режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин 
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Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение  вх.  №  МИ-15-1162  от  18.11.2016  г.  Писмото  е  от 

общинската избирателна комисия – Бойница, която ни изпраща два 

броя протоколи от 17-ти и от 26-ти август за отваряне на запечатани 

помещения по повод преписка от ОД на МВР – Видин. 

Това ви го докладвам за сведение. 

Следващото е  с вх.  № ПВР-23-163 от 22.11.2016 г.  и е от 

Средно училище „Любен Каравелов“. С две думи да ви припомня. 

Това  е  по  повод  на  една  жалба,  която  ние  препратихме  до 

Държавната агенция за закрила на детето, във връзка с участието на 

деца  в  предизборни  мероприятия.  По  този  повод  Държавната 

агенция явно е сезирала средното училище „Любен Каравелов“ и те 

искат  от  нас  да  им  изпратим  необходимата  информация,  с  която 

разполагаме в ЦИК, за извършване на подробна проверка. 

Предлагам да натоварим юристите да подготвят комплекта, с 

който  разполагаме  по  тази  преписка  и  той  да  бъде  изпратен  на 

Средно училище „Любен Каравелов“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли 

възражения? – Няма. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  вх.  №  ПВР-06-177  от 

18.11.2016 г. за сведение. Кметът на Кричим ни изпраща всичките 

документи, които сме изискали с наше Решение № 3931, с което сме 

разрешили отваряне на помещение, а именно протоколи, заповед и 

т.н. за отваряне на помещенията и архивиране. 

13. Разни.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от 

днешна  дата  ще  видите  програма  за  изнесено  заседание  на 
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Централната избирателна комисия за 1, 2 и 3 декември 2016 г. Моля 

да се запознаете с нея на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за 

организацията  на дейността  на Централната  избирателна комисия. 

Разполагам със справка относно  наличие на средства за осигуряване 

на  съпътстващи  разходи,  а  именно  наем  на  зала,  техника  и 

командировъчни,  подписана  от  главния  ни  счетоводител  Силвия 

Грозданова.  В  pdf  файла  под  него  ще  намерите  допълнителна 

информация за всички интересуващи ви неща относно провеждането 

на това изнесено заседание. 

Ако имате въпроси, ще се постарая, ако мога, да ви отговоря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  моята  папка  за  днешното  заседание  и  качена  докладна 

записка от главния експерт „Връзки с обществеността“ с вх. № ЦИК-

09-97 от 24.11.2016 г. Моля ви да одобрим тази докладна записка във 

връзка с налични средства по § 10.00. 

Режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин 

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ако сте се запознали 

с  програмата  и  документите,  които  са  качени  в  моята  папка,  ви 

предлагам да гласуваме да проведем едно изнесено заседание на 1, 2 

и  3  декември  2016  г.  с  връщане  на  3  декември,  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия,  по  програмата,  с  която  се 

запознахте, предполагам, качена в моята папка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин 

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Има ли други доклади? – Няма. 

Уважаеми колеги, благодаря ви за компактните доклади и за 

доброто водене на цялото заседание от името на всички. 

Насрочвам  следващото  заседание  във  вторник,  29  ноември 

2016 г., от 10,30 ч. 

Благодаря ви много. Приятен ден!

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,30 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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