
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 450

На 29 ноември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно изпълнението на договора с печатницата 

на БНБ.

Докладва: Севинч Солакова 

2. Доклади по дела, жаби и сигнали.

Докладват: Мария Бойкинова,

Румяна Сидерова, Владимир Пенев

3. Доклад по разяснителната кампания.

Докладва: Росица Матева

4. Доклади по медийни пакети.

Докладват: Таня Цанева, Бойчо Арнаудов,

Мартин Райков

5. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Таня Цанева, Емануил Христов,

Росица Матева, Ивайло Ивков

6. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.



Докладват:  Ерхан  Чаушев,  Румяна 

Сидерова,

Владимир Пенев, Ал. Андреев,

Камелия Нейкова 

7. Доклад по писмо на Конституционния съд. 

Докладва: Румяна Сидерова

8. Доклад  по  писмо  на  Главна  дирекция  „ГРАО”  към 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Докладва: Румяна Сидерова

9. Доклади по писма. 

Докладват: Севинч Солакова, Александър

Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Мария  Бойкинова,  

Румяна  Сидерова,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Камелия Нейкова, Георги Баханов,

Ивайло Ивков 

10. Разни. 

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

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

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

Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов, Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева и Катя Иванова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

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

залата сме 13 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Дневният ред ви е раздаден. 

Имате  ли предложения за  изменения  и  допълнения на  така 

предложения дневен ред? Първи е господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да  ме  включите  в  точката  за 

изплащане на  възнаграждения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре.  Втори  беше 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да докладвам две писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, записах Ви.

След това е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да ме включите в доклади по жалби и 

сигнали. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Нейкова?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да ме включите във възнаграждения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Сидерова?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Постановления от прокуратурата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да бъде в доклади 

по писма, както е и господин Ивков.

Колеги, други? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), 

против – няма.

Дневният ред е приет.
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И преди да преминем към точка първа от дневния ред, първо 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъстват  госпожа  Мусорлиева  и  госпожа  Иванова,  а  господин 

Томов ме предупреди, че ще закъснее, вероятно и господин Цачев, 

които закъсняват вероятно поради метеорологичните условия.

И  едно  съобщение.  Комисията  по  правни  въпроси  към 

Народното събрание днес в 13,30 часа в зала „Запад” на Народното 

събрание  организира  обществено  обсъждане  на  видовете 

мажоритарни  системи.  Обадили  са  се  вчера  в  моя  кабинет  и 

Централната избирателна комисия е поканена да присъства на това 

обществено обсъждане. Колеги, днес сутринта отново се обадиха в 

кабинета  ми,  за  да  представим имена  на  членове  на  Централната 

избирателна  комисия,  които  ще  участват  в  това  обществено 

обсъждане.  Заявявате  се,  госпожо  Сидерова.  Колеги,  добре  е 

Централната  избирателна  комисия  да  бъде  представена  поне  от 

двама. Моля ви, колеги, няма ли втори член на ЦИК, който желае да 

участва?

Колеги, малко време за мислене и след това ви моля да се 

заявите,  за  да мога  до 11 часа  да представя  имената  на Правната 

комисия за осигуряване на пропуски.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

Доклад относно изпълнението на договора с печатницата 

на БНБ.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предложих точката 

да бъде включена в дневния ред с  оглед на факта,  че по договор 

плащането трябва да бъде извършено до 2 декември. Очакваме да 

получим  потвърждение  във  връзка  с  техническа  грешка  в  два 

протокола  за  предаване  на  бюлетините  за  областите  Враца  и 

Монтана.  Все  още  към  настоящия  момент  не  сме  получили  това 

потвърждение, затова ще помоля да се отложи точката за по-късно 

днес.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моментът,  в 

който това  потвърждение  пристигне,  ще върна  точката  в  дневния 

ред.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първа е госпожа Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  от 

Коалиция за Хасково, представлявана от Иван Николов Иванов, с вх. 

№ МИ-11-26 от 24.11.2016 г. Тя е жалба, но всъщност има характера 

на сигнал и той е относно незаконосъобразни действия на членовете 

на ОИК – Хасково. В жалбата се казва, че със заявление с входящ 

номер от 21.11.2016 г. Гинка Тодорова Райчева, общински съветник 

от Коалиция за Хасково е подала чрез председателя на Общинския 

съвет  оставка  като  общински  съветник.  Общинската  избирателна 

комисия  Хасково  се  е  събрала  на  заседание  и  не  е  прекратила 

пълномощията  на  общинския  съветник,  а  е  дала  3-дневен  срок,  в 

който  същият  да  направи  писмено  възражение.  С  измененията  в 

ЗМСМА,  когато  общинският  съветник  си  подава  оставка, 

общинската избирателна комисия би следвало направо да прекрати 

пълномощията.  Но  явно  те  са  спазвали  старата  разпоредба.  Не  е 

подписан сигналът. Протоколът е качен на интернет страницата на 

общинската избирателна комисия Хасково.

Опитах се да се свържа с председателя на ОИК – Хасково, но 

сутринта му беше изключен телефона. Ще го направя това по-късно. 

Но  така  или  иначе  процедурата  е  задействана  и  ще  й  прекратят 

пълномощията.  Следва  наистина  да  обърнем  внимание,  че  с 

изменението на закона с подаването на оставката не е необходимо да 

дават 3-дневен срок за възражения, а следва направо да прекратят 

пълномощията. Преди измененията наистина следваше по процедура 

да му дадат възможност да даде възражения, но сега с измененията 
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ал. 4, т. 3 не попада в тази хипотеза на чл. 30, ал. 6. Докладвам го за 

сведение сега.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Сега за сведение, а Вие 

ще предприемете необходимите действия и след това ще уведомите 

Централната избирателна комисия. Благодаря.

Противни становища? Няма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докладвам  ви  едно  възражение 

против наш акт № 5 от 20.10.2016 г. от телевизия „Европа”. 

Също така  ви докладвам и  възражение  от  председателя  на 

Съвета на директорите на „Офф медия” АД против наш акт № 21 за 

установяване на административно нарушение. И ви докладвам в тази 

връзка  и молба от председателя  на  Съвета  на директорите,  който 

иска да му изпратим копие от сигнал с вх. № по телефона 14-2 в 

изборния ден на втори тур – 13.11.2016 г., разпечатка от интернет 

страницата на „OFFNews” към 9 часа и препис извлечение от нашия 

протокол.  Това  са  документите,  въз  основа  на  които  ние  сме 

съставили  акт  за  установяване  на  административно  нарушение. 

Предлагам с писмо да му изпратим исканите от него копия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

становища? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Благодаря Ви, госпожо Бойкинова.

Следващият докладчик е госпожа Сидерова, заповядайте.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  спомняте  си,  че  от  радио 

„Хоризонт” изискахме запис от новите в 10,  11 и 12 часа.  Ще си 

позволя  в  резюме  да  ви  ги  съобщя.  В  новите  наистина  има 

използвани  изрази  и  средства,  с  които  е  агитирано  по  време  на 

предизборната  кампания,  но  няма  отправен  пряк  призив  да  се 

гласува  за  госпожа  Цачева.  Единствено  нейният  съпруг  се  е 

изпуснал да каже, че е гласувал за нея, но това според мен не е пряк 

призив. Съвсем човешко и нормално е. Знаете,  че ние по подобен 

начин разрешихме и случая за това, че бащата на господин Радев 

също се беше изпуснал и казал, че е гласувал за сина си. Поради това 

считам, че не са налице основанията да се съставя акт на съответната 

медия. Материалите трябва да останат за сведения. Те са качени в 

предишното заседание – единият от дисковете, другият не се отвори, 

но те са почти идентични. Може да ги прослушате. Предложението 

ми е да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други  становища?  Не 

виждам,  колеги,  остава  за  сведение поради факта,  че  не е  налице 

предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  С  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-09-2  от 

11.11.2016 г. сме изпратили сигнал до Районна прокуратура Своге 

във връзка с едно лице, което е гласувало два пъти на частичните 

избори  за  кмет  на  кметство  на  територията  на  община  Своге. 

Прокуратурата ни е изпратила с вх. № ЧМИ-09-3 от 29.11.2016 г. 

постановление  за  отказ  за  образуване  на  съдебно  производство. 

Преценени  са  обстоятелствата.  Констатирано  е,  че  е  извършено 

нарушение,  но  поради  маловажността  на  случая  и  това,  че  не  е 

повлиял на изборния резултат прокуратурата е отказала да образува 

досъдебно  производство.  Считам,  че  превантивното  действие  на 

започналото производство е оказало своето въздействие, затова няма 

смисъл да обжалваме.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги?  Не 

виждам коментари. Благодаря, госпожо Сидерова.

Продължаваме със следващ докладчик господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-15-347  от 

21.11.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо 

от  районната  избирателна  комисия  Ловеч,  към  което  е  приложен 

сигнал  от  Дан  Костов  Завeрджиев,  постъпил  с  вх.  №  355  на 

11.11.2016 г. в районната избирателна комисия Ловеч. С този сигнал 

въпросното лице твърди, че е налице несъвместимост по отношение 

на  председателя  на  районната  избирателна  комисия  Валентина 

Недялкова, тъй като същата е и член на Съвета на директорите на 

„Информационно обслужване” АД.  Без  да  се  посочват  конкретни 

разпоредби,  от  които  се  извлича  това  твърдение,  се  твърди,  че 

лицето заема публична длъжност и е налице несъвместимост.

В тази връзка районната избирателна комисия на 14 ноември 

е  взела  Решение  №  340,  с  което  е  изпратила  сигнала  по 

компетентност на ЦИК. Само за пълнота на доклада ви припомням, 

че още в началото на мандата на районната избирателна комисия 

такова писмо беше постъпило от същата, в което госпожа Недялкова 

ни  информираше,  че  е  и  член  на  Съвета  на  директорите  на 

„Информационно  обслужване” и  в  тази  връзка  сме  изпратили 

отговор на районната избирателна комисия, че по смисъла на чл. 66 

не  е  налице  несъвместимост.  В  смисъл,  че  в  тази  разпоредба  са 

изброени  изрично  случаите  на  несъвместимост.  Поради  всичко 

гореизложено ви предлагам този сигнал да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев. Колеги, коментари? Не виждам. Остава за сведение.

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:

Доклади по медийни пакети.

Първи докладчик е госпожа Цанева, заповядайте.
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ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател.  Колеги, 

ще ви докладвам искане за изплащане по медийни пакети с дата 22 

ноември.  Започвам  с  искане  за  изплащане  с  вх.  № НР-20-629  от 

медия  „Черноморски  фар”  ЕАД  и  Партия  за  радикална  промяна 

българската пролет, като сумата е 1000 лв. Има публикации, новина 

и т.н., но това отделно искам да го гласуваме, тъй като според мен и 

работната група трябва да откажем това искане. Договорът, който ни 

е  предоставен  и  който  е  одобрен  от  Централната  избирателна 

комисия,  е  за  извършване  на  платени  форми  в  информационно-

разяснителната  кампания  за  националния  референдум,  а  в  случая 

това са становища на Велизар Енчев относно депутатската ваканция, 

както и обръщение на тема пръстови отпечатъци в здравеопазването. 

Така че това не е съотносимо към националния референдум и затова 

предлагам да откажем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Цанева. Колеги, бих искала да ви припомня, че когато ставаше дума 

за одобряване на договори, сключени между субект, който има право 

на медиен пакет и доставчик на медийна услуга, въпреки становище 

на докладчик, което беше за отказ, аз подлагах на гласуване, и тогава 

имахме такова протоколно решение като Централната избирателна 

комисия,  искането  за  одобряване  на  договора,  защото  това  е 

документът,  който  е  постъпил  в  ЦИК.  Колеги,  предлагам  да 

продължим със същата практика по отношение на медийните пакети 

и в случая аз да подложа на гласуване искането за изплащане на 

сумата по този договор, а ако това искане за изплащане не постигне 

необходимото мнозинство, колеги, разбира се остава неодобрение на 

изплащането  по  договора.  Възражения  по  тази  процедура?  Не 

виждам, колеги.

Подлагам  на  гласуване  одобряване  и  извършване  на 

изплащане по така докладвания договор. Режим на гласуване.
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  Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за –  1  (Мартин  Райков), 

против – 18 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

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

Колеги, не се одобри изплащането на сумите по този договор 

с мотивите, представени от докладчика.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  за  одобрение  за 

изплащане на медийни пакети с вх. № НР-20-631 на медия „Крос” 

АД, това е в-к „Галерия” и инициативен комитет, представляван от 

Светослав  Николов.  Сумата  е  на  стойност  14 976  лв.  с  ДДС  и 

включва  публикации  във  в-к  „Галерия”  2  броя,  рекламно  каре, 

репортаж  на  една  трета  от  страницата,  както  и  публикация  на 

интервю  във  в-к  „Галерия”  на  2  страници.  Предлагам  да  бъде 

одобрен.

Продължавам със следващото искане с вх. № НР-20-632 на 

медия „Крос” АД, а именно в-к „Галерия” и инициативен комитет, 

представляван  от  Светозар  Съев  на  стойност  3000  лв.  с  ДДС. 

Публикации във в-к „Галерия” на  една трета  страница,  репортаж, 

топ новина 1 брой, както и прессъобщение 1 брой.

Следващото искане за одобрение ви предлагам с вх. № НР-

20-638  между  медия  „Черно  море  прес”  и  инициативен  комитет, 

представляван  от  Каролина  Цампарова  на  стойност  9874.80  лв.  с 

ДДС, включващ рекламно-информационен текст 1 брой и рекламно-

информационен текст цветен.

Следващото искане е за изплащане с вх. № НР-20-649 между 

БНР Шумен и партия „Движение за радикална промяна”. Двадесет 

излъчвания на 30-секунден клип на стойност 600 лв. с ДДС.

Предлагам искане с вх. № ПВР-20-706 между „Крос” АД, в-к 

„Галерия”  и инициативен комитет за  Йорданка  Колева и Веселин 
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Христов, който е на стойност 14 976 лв.,  включва публикация във 

в-к „Галерия” рекламно каре, топ новина във вестника, както и две 

страници публикации и интервю във вестника.

И с вх.  № ПВР-20-707 между „Крос” АД, в-к „Галерия“,  и 

инициативен комитет за Пламен Пасков и Светозар Съев. Искането е 

на  стойност  11 160  лв.  и  включва  публикация  във  в-к  „Галерия” 

рекламно каре, както и вложки 45 хиляди бройки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари?

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в почти всички случаи, които 

докладва  госпожа Цанева,  ставаше дума  за  рекламно каре.  Аз  не 

знам  да  имаме  рекламна  кампания.  Имаме  информационно-

разяснителна кампания, затова ще гласувам „против” за абсолютно 

всички, където има рекламно каре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  всички  медийни  услуги  са 

прегледани  и  тези,  които  са  за  национален  референдум,  са  за 

национален  референдум,  тези,  които  са  за  президент  и 

вицепрезидент,  са  на  тази  тематика,  но  доколкото  разбирам,  в 

терминологията на медийните услуги това се нарича рекламно каре. 

Просто няма друго понятие за тази услуга.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам други коментари.

Колеги, разглеждахме материалите, уточнявахме въпроси по 

представените  материали  извън  микрофон,  тъй  като  няма  как  на 

микрофон  да  гледаме  материали.  Има  ли  други  коментари?  Не 

виждам.

Подлагам  ан  блок  одобряване  изплащането  по  тези  така 

докладвани от госпожа Цанева договори. Режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

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

Ивилина Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), против  –  5 

(Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева и Цветозар Томов).

Одобри се изплащането по така докладваните договори.

Колеги, аз само ще моля, преди да дам думата на господин 

Арнаудов, за две неща. Дадох време за мислене за още един колега, 

който  да  участва  днес  в  заседанието  на  Комисията  по  правни 

въпроси  в  общественото  обсъждане  на  вида  избирателна  система. 

Колеги,  втори  желаещ  да  участва?  И  господин  Томов.  Госпожа 

Сидерова  и  господин  Томов.  Ще  представя  тази  информация  на 

Правната комисия, за да бъдат осигурени пропуски.

И  втория  въпрос.  Госпожо  Цанева,  като  ръководител  на 

групата, тъй като става дума за над 180 договора, а доколкото знам 

по наше решение до 5 декември трябва да се извърши изплащането. 

Как върви към настоящия момент работата, до къде сме стигнали?

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Госпожо  председател,  до  настоящия 

момент за съжаление точната бройка нямам, но са някъде около 80 – 

90 договора. Проблемът е, че има пропуски, не приложен диск или 

нечетлив.  Дали  сме  указания  да  се  предоставят  тези  материали. 

Отделно  днес  съм  възложила  на  нашия  сътрудник  да  прозвъни 

абсолютно  всички  медии,  които  имат  договори  с  Централната 

избирателна комисия и да им напомним отново, че крайният срок е 5 

декември, в който трябва да бъдат представени.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

поставих  този  въпрос,  защото  той  е  свързан  и  със  следващия 

принципен  въпрос.  В  четвъртък  и  петък  ние  имаме  изнесено 

заседание.  Естествено,  че на това изнесено заседание ние няма да 

носим  документи.  Пети  декември  е  в  понеделник  и  ако  ние  си 
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спазим нашето решение във вторник най-късно ще следва ние да 

разгледаме  всички  договори,  които  не  сме  разгледали.  Затова, 

колеги, до края на днешното заседание аз ви моля да увеличим броя 

на членовете в тази работна група, за да могат повече колеги да се 

включат,  за  да  могат  да  бъдат  прегледани  предоставените  ни 

документи  за  изпълнение  на  договорите  и  те  да  могат  да  бъдат 

докладвани. Благодаря ви предварително, ще върна въпроса.

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги, по молба на колежката Иванова ще докладвам три 

искания за плащания, които тя не е докладвала, защото е изпратила 

указания  за  предоставяне  на  допълнителна  информация  и 

допълнителни доказателства. Такива са представени вчера и затова 

днес ще ги докладвам. И трите са в заседанието от 10.11.2016 г.

Първото искане е с вх. № НР-20-583 от телевизия Европа по 

договор с инициативен комитет, представляван от Надка Готева за 7 

броя излъчвания на 90-секунден клип в периода от 03.11 до 04.11. 

2016 г. на стойност 3024 лв.

Второто  искане  е  с  вх.  № НР-20-584  отново  от  телевизия 

Европа  за  инициативен  комитет,  представляван  от  Наташа 

Димитрова, за 138 излъчвания на 60-секунден клип в периода 22.10 

до 04.11.2016 г. на стойност  39 744 лв.

Третото искане е с вх.  № НР-20-585 е отново от телевизия 

Европа за инициативен комитет, представляван от Надка Готева за 

излъчване  41  пъти  на  90-секунден  клип  в  периода  01.11  до 

04.11.2016 г. на стойност 17 712 лв.

Последното искане е с вх. № ПВР-20-705 от телевизия BIT за 

инициативен  комитет,  представляван  от  Ивайло  Велинов,  за 

излъчване  на  8  броя  30-секундни  клипове  в  периода  25.10.  до 

04.11.2016  г.  и  1  брой  обръщение  до  5  минути,  излъчено  на 

03.11.2016 г. на обща стойност 1642 лв.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване одобрение на изпълнението на тези 

договори и извършване на изплащане. Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев  

Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева), 

против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).

Одобри се изплащането на тези договори.

Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Колеги,  сега  в  папка  от  24  ноември 

2016 г. има искане за изплащане с вх. № ПВР-20-728 от издателска 

къща „Родопи” ООД по договор с инициативен комитет за издигане 

кандидатурата  за  президент  на  Николай  Банев  на  сума  6485  лв. 

Става дума за публикации на Банев на първа цветна страница на в-к 

„Нов живот” в броеве 146, 147 и 148 в периода 01.11 – 03.11.2016 г., 

както и публикации на Банев на сайта „Нов живот”, което моля да 

гласуваме отделно. Искам да допълня, че услугата е комбинирана, в 

печатно издание 3 страници и публикация на интернет страницата на 

вестника.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Правя  друго  предложение,  а 

именно да им се изплати за публикацията, която е във вестника, а по 

отношение на останалите да не бъде изплатено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

коментари? Не виждам.

Колеги,  чухме  предложението  на  докладчика,  в  залата 

постъпи  друго  предложение.  Първо  подлагам  на  гласуване 

предложението, постъпило от господин Андреев.
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Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  8  (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова), 

против – 8  (Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румен Цачев и Таня  

Цанева).

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство.

Сега  подлагам на гласуване одобрение на  изпълнението на 

този договор и извършване на необходимото плащане. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против – 4 

(Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Камелия  Нейкова,  Росица  

Матева).

Одобри се изплащането на този договор.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви искане с вх. № 

ПВР-20-729  от  БТВ  медия  груп  по  договор  с  ПП  „Българско 

национално обединение” за излъчване 7 пъти на 30-секунден клип от 

31.10 до 03.11.2016 г. на стойност 9986.40 лв.

Докладвам  ви  следващо  искане  с  вх.  №  ПВР-20-731  от 

„Нова броудкастинг груп” АД по договор с Българско национално 

обединение за излъчване 6 пъти на 1-минутен клип в периода 29.10 – 

04.111.2016 г. на стойност 19 800 лв.

Следващото искане е с вх.  № ПВР-20-732 отново от „Нова 

броудкастинг  груп”  АД.  Тук  е  с  нас  -  Централната  избирателна 

комисия относно разяснителната  кампания,  за  период от 06.10 до 

05.11.2016 г. 
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Следващото  искане  е  с  вх.  №  ПВР-20-733  от  „Нова 

броудкастинг  груп”  АД  и  инициативен  комитет  за  издигане  на 

Веселин Маришки за президент и излъчване на платен репортаж от 

60 секунди на 04.11.2016 г. на стойност 3600 лв.

Следващото искане е с вх. № НР-20-652 от БТВ медия груп за 

излъчване  по  каналите  на  БТВ  медия  груп  по  договор  с  ПП 

„Българско национално обединение” в периода 31.10. – 04.11.2016 г. 

Става  въпрос  за  излъчване  21  пъти  на  30-секунди  клипове  за 

националния референдум на стойност 9999 лв.

Следващото  искане  е  с  вх.  №  НР-20-653  от  „Нова 

броудкастинг  груп”  АД  по  договор  с  инициативен  комитет, 

представляван от Пламен Христов, за излъчване на 4 клипа по 30 

секунди за националния референдум в периода 01.11 – 04.11.2016 г. 

на стойност 13 680 лв.

Следващото  искане  е  с  вх.  № НР-20-654  отново  от  „Нова 

броудкастинг груп” АД по договор с коалиция „Калфин президент” 

за  излъчване  на  9  пъти  15-секундни  клипове  за  националния 

референдум в периода 31.10 – 04.11.2016 г. на стойност 14 112 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Арнаудов. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева), против – 1 (Росица Матева).

Одобри се изплащането на тези договори.

Господин Райков, заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка 

от 22 ноември има 9 договора.  Първият е искане за изплащане за 

предоставяне на медийна услуга от „Инвестор БГ” АД във връзка с 
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кампанията за президент и вицепрезидент и инициативен комитет за 

издигане на Румен Гълъбинов за независим кандидат. Стойността на 

договора е 2385.60 лв. за излъчване на 11 броя клипове.

Следващият  е  с  вх.  №  ПВР-20-712  отново  е  искане  за 

предоставяне  на  медийна  услуга  от  „Инвестор  БГ”  АД  и  ПП 

„Българска демократична общност. Стойността на договора е за 11 

излъчвания 2415.60 лв.

Следващото искане е с вх. № ПВР-20-713 отново от „Инвест 

БГ” АД и ПП „Българска демократична общност” за 1 брой излъчен 

клип. Обща стойност на договора е 1500 лв.

Следващото  искане  е  с  вх.  №  ПВР-20-714  от  БНТ  и  ПП 

„Българска демократична общност”. Стойността на фактурата е за 4 

броя излъчени клипове и интервюта – 7920 лв.

Следващото искане е с вх. № ПВР-20-715 от БНТ и Георги 

Господинов в качеството му на председател/възложител. Стойността 

на фактурата е 15 012 лв.

Следващото искане е с вх. № ПВР-20-720 от БТВ медия груп 

и Пламен Трифонов Христов, инициативен комитет. Стойността на 

фактурата е 2955 лв.

Следващото искане е с вх. № ПВР-20-721 от БТВ медия груп 

и инициативен комитет Пламен Василев Орешарски. Стойността на 

фактурата е 12 160.13 лв.

Следващото искане за изплащане на медийна услуга от БТВ 

медия груп и инициативен комитет за Жорж Ганчев. Фактурата е на 

стойност 5911.20 лв.

Последното искане е с вх. № ПВР-20-723 от БТВ медия груп 

и  инициативен  комитет,  представляван  от  Виторио  Бисеров 

Миланов. Стойността на фактурата е 4213.82 лв.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  има 

ли коментари? Не виждам.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

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

Матева).

Колеги,  одобрихме  изпълнението  и  изплащането  по  тези 

договори.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Аз ще помоля по отложените точки 1 и 3 момента, в който 

имаме готовност,  колегите,  които имат да  докладват,  да  направят 

това.

Госпожо Цанева, сега Вие сте първи докладчик, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги, в 

предно  заседание  в  папка  с  моите  инициали  е  качен  проект  във 

връзка  с  искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община 

Елхово, област Ямбол. Искането е с вх. № ПВР-14-74 от 21.11.2016 

г. на кмета на община Елхово Петър Киров. В това помещение се 

съхраняват  единствено  и  само  изборни  книжа  от  произведените 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  през  2011  г.,  затова  ви 

предлагам този проект на решение, като разрешаваме да се отвори 

запечатаното  помещение  в  склад  №  1  в  сградата  на  общинската 

администрация  в  град  Елхово,  на  съответната  улица,  както  и 

достъпът  да  се  осъществи  от  длъжностни  лица,  определени  със 

заповед на кмета, да се съставят съответните протоколи и копие от 

заповедта на кмета да бъде изпратено на Централната избирателна 

комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате 

ли коментари по така предложения проект на решение? Не виждам.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева), 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 4065-ПВР.

Следващ докладчик по тази точка е господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, от община Тервел кметът ни е изпратил писмо, с което иска 

да  разрешим  отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват 

книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент от 

2011 г. с цел извършване на експертиза и предаване на книжата и 

материалите на отдел „Държавен архив” към град Добрич. Тъй като 

нямаше друга информация, вчера звъннах по телефона и се свързах 

със секретаря на общината да попитам в това помещение дали се 

съхраняват и други материали, тъй като тук пише само за материали 

от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Увериха  ме,  че  в 

помещението  се  съхраняват  само  тези  материали,  поради  което 

предлагам  с  писмо  да  им  отговоря,  че  тъй  като  е  изтекъл  5-

годишният  срок  и  в  помещението  няма  други  материали  изцяло 

тяхно  задължение  е,  не  е  необходимо  решение  на  Централната 

избирателна  комисия,  да  отворят  помещението  да  извършат 

необходимата експертиза и да предадат книжата и материалите на 

отдел  „Държавен  архив”.  Тоест,  те  не  подлежат  на  санкцията  на 

нашето Решение № 2662, тъй като там няма други материали освен 

тези, на които е изтекъл 5-годишният срок.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.  В  оперативен  порядък  обсъдихме,  за  да  продължим 

практиката  на  Централната  избирателна  комисия  с  решение  със 

стандартен текст.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  

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

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), против  –  1  (Ивайло 

Ивков).

Колеги, това е Решение № 4066-ПВР.

Следващ докладчик е госпожа Матева, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  има  два  проекта  за  решение.  Първият  е  за 

Кочериново. Постъпило е искане с вх. № ПВР-14-77 от 24.11.2016 г. 

от кмета на община Кочериново господин Иван Минков, с което се 

иска  Централната  избирателна  комисия  да  разреши  отваряне  на 

запечатани помещения, които се намират в стая 6 на втория етаж на 

общинската  администрация  в  Кочериново.  Те  представляват  две 

обособени  и  запечатани  клетки,  в  които  се  съхраняват  изборни 

книжа и материали от проведените избори за народни представители 

през 2013 г. и за президент и вицепрезидент през 2011 г. Искането е 

да  се  разреши  отваряне  на  помещенията,  за  да  бъде  извършена 

експертиза  и  да  бъдат  предадени  на  архив  подлежащите  на 

предаване книжа и материали, а останалите да бъдат унищожени.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  разрешим 

отваряне на запечатаните помещения, както са описани, и достъпа до 

тези  помещения  да  бъде  по  наше  Решение  №  2662,  съответните 

точки,  след  което  да  ни  бъдат  изпратени  протоколите,  които  са 

съставени при отваряне на помещенията, а след експертизата и след 

предаването  на  документите  на  „Държавен  архив”  да  ни  бъде 

представена информация за това какви документи са предадени на 

„Държавен архив” и кои са унищожени, копие от заповедта на кмета 

и съставения протокол.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4067-ПВР/НР. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане, постъпило 

с вх. № НР-14-7 от 25.11.2016 г., подписано от кмета на община Лом 

госпожа Пенка Пенкова. То е за отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

членове на Европейския парламент от Република България през 2014 

г. и избори за народни представители също през 2014 г. Искането е 

свързано  с  необходимостта,  тъй  като  книжата  и  материалите  се 

намират в помещение, което е собственост на Районния съд Лом, с 

описано  местонахождение  и  получено  писмо  с  посочен  номер  в 

проекта от Районния съд Лом, с което е уведомена община Лом, че 

помещението  следва  да  бъде  освободено,  поради  което  се  прави 

искане  да  бъде  разрешено  отваряне  на  помещението,  за  да  бъдат 

преместени  книжата  и  материалите  в  друго  помещение,  което  се 

намира на посочения адрес в град Лом. 

Така  че  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

разрешим отваряне на запечатаното помещение за преместване на 

книжата  и  материалите  от  така  посоченото  помещение  в  друго 

подходящо помещение, достъпът да се осъществи по реда на наше 

Решение  №  2662  и  за  извършените  действия  да  се  съставят 

съответните протоколи, след което да бъде уведомена Централната 
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избирателна  комисия  като  бъдат  изпратени  копия  от  съставените 

документи – протоколи и заповеди.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4068-ЕП/НС. 

Продължаваме със следваща точка шеста от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения.

Първи докладчик е господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-1144 от 

14.11.2016 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от общинската избирателна комисия Разград за проведено заседание 

на  3  ноември  2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 6 члена, на което са прекратили 

пълномощия  на  общински  съветник,  съответно  са  обявили 

следващия  от  съответната  листа  за  избран.  Предлагам  да  им  се 

изплати  на  основание  чл.  458,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  Към 

преписката  има  и  съответните  контролни  листове  и  справки  от 

финансовия контрол и счетоводството.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги?  Не 

виждам коментари.

Режим на гласуване.

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

искане на общинската избирателна комисия Костинброд, Софийска 

област, за заплащане на едно дежурство на председател и секретар, 

проведено на 8 ноември 2016 г. Искането е основателно, минали са 

всички проверки през нашето счетоводство и юристите. Налице са 

изискванията. Предлагам да одобрим това дежурство за изплащане 

по реда на раздел 2, т. 12, буква „б” от Решение № 2901-МИ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  искане, 

постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1123 

от  31.10.2016  г.  от  общинската  избирателна  комисия  в  град 

Чипровци. Искането е за изплащане на едно възнаграждение за едно 

дежурство,  дадено  от  председателя  на  общинската  избирателна 

комисия на 18 октомври, който във връзка с насрочено заседание на 

Върховния  административен  съд  по  административно  дело 

9262/2016 на 4-то отделение е изготвил писмено становище, което 
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съответно е било изпратено по пощата за прилагане по въпросното 

дело.  Предлагам  да  одобрим  изплащането  на  дежурството.  По 

отношение на преписката е осъществен предварителен контрол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение,  постъпило с вх.  № МИ-15-1125 от 

01.11.2016  г.  Искането  е  от  общинската  избирателна  комисия  в 

Севлиево. Направено е искане за изплащане на възнаграждения за 

две дежурства и едно заседание. Първото дежурство е проведено на 

24 октомври 2016 г., като дежурството е за подготовка на материали 

за провеждане на заседание на 25 октомври във връзка с предлагане 

за  насрочване  на  частичен  избор.  Дежурството  е  дадено  от 

председателя и секретаря на общинската избирателна комисия. На 

следващия ден, на 25 октомври, е проведено самото заседание, на 

което общинската избирателна комисия е взела решение да уведоми 

ЦИК  да  направи  предложение  до  президента  за  насрочване  на 

частичен  избор.  Присъствали  са  председател,  заместник-

председател, секретар и 7 членове. На следващия ден, 26 октомври, е 

дадено дежурство от председател  и секретар за комплектуване на 

документите, които следва да бъдат изпратени във връзка с взетото 

решение,  на ЦИК, на общинския съвет  в Севлиево и на кмета на 

община Севлиево.
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Предлагам да одобрим заплащане на заседанието и на двете 

дежурства. Осъществен е предварителен контрол по отношение на 

материалите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-1124  от 

31.10.2016  г.  е  постъпило  искане  от  общинската  избирателна 

комисия в Ботевград за изплащане на възнаграждения за проведени 

4 заседания и едно дежурство. Първото заседание е проведено на 13 

юни 2016 г.  То е  във връзка  с  постъпило заявление от общински 

съветник  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  му  като 

такъв.  На  това  заседание  колегите,  разглеждайки  заявлението  са 

провели бурни разисквания дали въпросният общински съветник все 

още  е  общински  съветник  от  кандидатската  листа  на  съответна 

партия  или  е  станал  независим  по  силата  на  направено  от  него 

заявление.  В  крайна сметка  са  постигнали  съгласие,  че  следва  да 

бъде изискана допълнителна информация от общинския съвет кога и 

как лицето е заявило, че напуска групата на съответните общински 

съветници, избрани с кандидатската листа на съответната партия. 

На 16 юни е проведено следващото заседание на общинската 

избирателна комисия, като са разгледани всички материали, които са 

постъпили,  включително  от  Общинския  съвет.  Общинската 

избирателна  комисия  е  взела  решение,  с  което  прекратява 
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пълномощията на съответното лице като общински съветник, взима 

решение на негово място да не бъде обявяван за избран следващия 

общински съветник, тъй като той е бил вече независим. Не е взето 

решение, тъй като е имало предложение за обявяване на следващия 

общински  съветник,  по  това  решение  не  са  успели  да  постигнат 

мнозинство, то е отхвърлено с две трети. 

Това решение явно е било обжалвано, защото на 26 октомври 

е  проведено  следващото  заседание,  на  което  са  разгледали 

решението на ВАС № 10 553 от 11.10.2016 г. и са решили да обявят 

следващия за избран от кандидатската листа на съответната партия. 

Това са заседанията, които са проведени.

Освен това е дадено дежурство във връзка с упълномощаване 

председателя  на  общинската  избирателна  комисия  да  организира 

защитата по административните дела, както и във връзка с отваряне 

на запечатано помещение за предоставяне на материали във връзка с 

производството по делата. Предлагам да изплатим възнагражденията 

по дежурството, което е дадено от заместник-председател и член.

На  заседанието  на  13  юни  са  присъствали  заместник-

председател,  секретар  и  7  членове.  На  16  юни  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове.  На  30 

юни са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

6  членове.  На  26  октомври –  заместник-председател,  секретари  7 

членове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Пенев, за обстойния доклад.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване за изплащане на тези възнаграждения.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е господин Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане от общинската избирателна комисия Раковски с 

вх. № МИ-15-1171 от 25.11.2016 г. за изплащане на възнаграждение 

за проведено заседание на 23 ноември 2016 г. от 5 часа, с което са 

прекратени пълномощията на общински съветник и е взето решение 

за определяне на следващия в листата,  който да заеме мястото на 

съответния  общински  съветник,  чиито  пълномощия  са  били 

прекратени. На заседанието са присъствали председател, заместник-

председател,  секретар  и  8  членове.  На  основание  наше  Решение 

2901, раздел 1, т. 1, букви „б” и „г” предлагам да бъде изплатено 

възнаграждението.

Отделно от това с искането е направено такова за изплащане 

на дежурство, което е проведено на същата дата,  на която е било 

заседанието  за  секретаря.  Явно,  без  да  е  описано  подробно  това 

дежурство,  но  явно  е  за  подготовка  на  самото  заседание  на 

общинската  избирателна  комисия.  В  тази  връзка  ние  имаме 

практика,  че  когато  са  на  една  и  съща  дата  дежурството  не  би 

следвало  да  бъде  изплатено.  В  тази  връзка  моето  предложение  е 

дежурството да не бъде изплащано, а само заседанието.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
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Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме с госпожа Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-1172  от 

25.11.2016  г.  е  постъпило  искане  от  общинската  избирателна 

комисия Ветово за изплащане на възнаграждение на членовете на 

общинската  избирателна  комисия  за  проведено  заседание  на  23 

ноември 2016 г. Заседанието е проведено във връзка с вземане на 

решение за упълномощаване на членове на общинската избирателна 

комисия, които да осъществят процесуално представителство пред 

Административен съд Русе по повод обжалване на Решение № 166 

от 14.11.2016 г.  на общинската избирателна комисия Ветово.  Към 

преписката  са  приложени  всички  необходими  документи, 

включително  контролен  лист  за  извършване  на  предварителен 

контрол.  На  проведеното  заседание  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  6  членове  на  комисията. 

Предлагам  ви  да  вземем  протоколно  решение  за  изплащане  на 

възнагражденията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

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

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Баханов. 

Колеги, тази преписка ще отложим за следващото заседание.

С това изчерпихме докладите по точка шеста от дневния ред.
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Продължаваме с точка седма от дневния ред:

Доклад по писмо на Конституционния съд.

Докладчик е госпожа Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  повторно  ви 

докладвам,  след като на 17 ноември съм ви докладвала писмо на 

Конституционния  съд,  с  което  ни  изпращат  определението  по 

конституционно дело № 14/2016 г., определение № 7 за допускане за 

разглеждане  въпроси  относно  противоконституционността  на 

разпоредбата  на  чл.  14,  ал.  3  от  Изборния  кодекс,  обнародван  в 

„Държавен  вестник”,  бр.  19  от  2014  г.,  изменена  и  допълнена  с 

„Държавен  вестник”,  бр.  39  и  57,  впоследствие  изменена  с 

„Държавен вестник”, бр. 85 от 2016 г. Предполагам, че всички сте се 

запознали  с  определението  и  ви  предлагам,  за  да  вземем 

окончателно решение на въпроса, че ние като правоприложител ще 

изчакаме произнасянето на Конституционния съд по този въпрос и 

няма да  изпращаме специално становище,  тъй като досега  не сме 

изпращали  становища  по  други  такива  искания  за 

противоконституционност на текстове от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

докладът беше преди две седмици, предполагам,  че всички сте се 

запознали. Предложението, мотивирано от госпожа Сидерова, е да 

остане за сведение.

Противни становища? Не виждам.

Продължете,  госпожо  Сидерова,  с  точка  осма от  дневния 

ред: Доклад по писмо на ГД „ГРАО” към МРРБ.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-

03-55 от 28.11.2016 г. сме получили писмо от ГД „ГРАО” в МРРБ, с 

което  ни  уведомяват  колко  избирателни  списъци  от  кои  изборни 

райони не са им предоставени. Писмото е качено в моята папка днес. 

С оглед на нашето решение, че ние ще отваряме помещения след 

произнасяне на Върховния административен съд по обжалването на 
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резултатите от националния референдум ви предлагам писмо, което 

е  със  същото  съдържание,  което  изпратихме  на  общинските 

избирателни комисии и администрациите, които искаха отваряне на 

помещения по този повод, а именно, че ги уведомяваме, че ще бъдат 

отворени  помещенията,  след  като  приключи  производството  за 

оспорване на резултатите от националния референдум. Да гласуваме 

такова писмо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

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

– няма.

Предложението се приема.

И, госпожо Сидерова,  аз ще Ви помоля да докладвате като 

продължение  на  тази  точка  за  хронограмата,  за  да  могат  да  се 

запознаят колегите с нея.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  само  ви  уведомявам,  че  в 

днешна моя папка е качена хронограма за частичните избори на 19 

февруари 2017 г. Моля ви да се запознаете и ако откриете някакви 

непълноти,  грешки  или  необходимост  тя  да  бъде  допълнена  или 

поправена, за да можем да я разгледаме на следващото заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да се запознаете, за да можем на следващото заседание да приемем 

хронограмата.

Продължаваме, колеги, с точка девета от дневния ред:

Доклади по писма.
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Първи докладчик по тази точка е  госпожа Солакова,  която 

упълномощавам и да води заседанието.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам проект на договор, който е изготвен от администрацията 

във връзка с изпълнението на задачи за подпомагане на Централната 

избирателна комисия от служители от Народното събрание съгласно 

споразумението,  сключено  между  нас,  включително  и  списък  с 

включени служители, които по график по информация от главния 

секретар  и  ръководителите  на  звена  в  администрацията  на 

Народното  събрание  ни  подпомагаха  при  произвеждането  на 

изборите на 6 ноември и на новия избор на 13 ноември. Моля ви да 

се запознаете, във вътрешната мрежа са публикувани както проекта 

на договор, така и целия списък с попълнена колонка предложения. 

Предложението  е  направено  от  администрацията  в  лицето  на 

Снежана  Велкова  и  госпожа  Богданова,  също  така  Николай 

Желязков в качеството си на изпълняващ длъжността директор на 

дирекция  при  отсъствието  на  Красимира.  Знаете,  че  и  госпожа 

Велкова познава много добре работата на служителите от Народното 

събрание. 

Списъкът включва и служителите от противопожарна охрана 

и звеното НСО, които също ни подпомагаха по време на изборите и 

предложението е да бъдат наградени. 

И,  колеги,  докладвам  ви  само  за  сведение.  В  отговор  на 

нашето  писмо  до  кметовете  на  общини  с  копие  до  общинските 

избирателни комисии във връзка с частичните местни избори на 11 

декември  сме  получили  и  получаваме  писма  с  уведомление  за 

подадени  заявки  до  печатницата  на  БНБ  за  възлагане  на 

отпечатването на бюлетини. С вх. № ЧМИ-15-78 от 28.11.2016 г. е от 

община Крумовград. Така получаваме и от другите общини. Както 

обикновено такава информация се обобщава от администрацията.
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 Докладвам ви с вх. № ЦИК-09-101 от 29.11.2016 г. докладна 

записка от госпожа Грозданова,  главен счетоводител, във връзка с 

извършване  на  промени  в  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия  за  2016  г.  и  уведомяване  на  министъра  на  финансите. 

Приложени  са  съответните  документи,  които  трябва  да  отразяват 

промяната  и  корекцията  по бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия и следва това да се удостовери с подписа на председателя 

на  Централната  избирателна  комисия  за  утвърждаване  след 

решението на Централната избирателна комисия. Касае увеличаване 

на  разходите  с  25 400  лв.  Това  е  сумата,  която  сме  получили  от 

Столична  община  във  връзка  с  отпечатването  на  бюлетините  за 

район „Младост”. Във втората част корекцията касае увеличаването 

на  трансферите  със  сумата  по  договора  за  отпечатване  на 

бюлетините  за  частичния  избор  в  район  „Младост”.  Втората 

корекция се отнася до увеличаване на трансферите със сумите, които 

са по изплащане на възнагражденията на общинските избирателни 

комисии, в този случай с 8253 лв.

Предлагам  да  одобрим  корекцията  по  бюджета  на 

Централната  избирателна  комисия,  да  утвърдим  приложените 

документи  и  да  упълномощим  председателя  да  удостовери  това 

утвърждаване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка с 

вх.  №  ЦИК-09-102  от  29.11.2016  г.  от  госпожа  Богданова, 

изпълняващ  длъжността  директор  на  дирекция  „Администрация”, 

предложение за участие на служители от администрацията в семинар 

във връзка с получени в Централната избирателна комисия покани. 

Темата е свързана с обществените поръчки, новата правна уредба за 

възлагане  на  обществените  поръчки  на  13  и  14  декември  2016  г. 

Таксата за участие е 240 лв. без ДДС и 5 % отстъпка, като крайният 

срок  за  подаване  на  заявката  е  9  декември.  Предлага  се  това 

предложение да бъде одобрено и, разбира се, разходите за участие в 

семинара. Николай Желязков и Милена Радославова са предложени 

за  участие  в  семинара.  Предлагам  да  одобрим  направеното 

предложение, колеги.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  благодаря  на 

госпожа Солакова за доклада. Аз ще помоля да отложим тази точка, 

защото считам, че трябва да допълнително изяснение на колегите от 

администрацията, които би следвало да отидат на семинар и доколко 

този  семинар  би  бил  полезен  пък  на  част  от  колегите,  които  са 

предложени.  Колеги,  моля  ви  да  отложим  разглеждането  на  тази 

докладна.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предвид че се обсъди в оперативен 

порядък  извън  микрофон,  предлагам  новоназначените  юристи  да 

отидат на този семинар въпреки предложението на директора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във  връзка  с 

предложението на госпожа Ганчева, предложението, което е дошло 

от администрацията, мисля, че обединяващо за всички е да изпратим 

тримата  –  двамата  нови  юрисконсулти  и  главен  юрисконсулт 

господин Желязков.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, не е въпрос за сумата. Ние сме 

платили на достатъчно външни експерти за да ни подпомогнат. Аз 

подкрепям  колегата  Ганчева  да  отидат  само  двете  нови  юристки. 

Смятам, че другите двама юристи достатъчно пъти ходиха специално 

на обучение по новия Закон за обществени поръчки. Поне 3-4 пъти 

са ходили и двамата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожо 

Матева,  позволете  ми  реплика  към  Вас.  След  като  господин 

Желязков е предложен, вероятно той самият счита, че има слабости в 

усвояване  на  новата  уредба  на  ЗОП  и  може  би  било  добре  там, 

където той счита, че има слабости да подобри своите познания. 

Това  беше  първа  реплика,  за  втора  реплика  има  думата 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, не мисля, че с един семинар, с едно 

участие за един, два или три дена човек може да научи една толкова 

обемна материя. Самите ние по Изборния кодекс постоянно работим, 

постоянно  се  учим,  а  тази  материя  е  свързана  и  с  постоянно 

изменяща  се  практика.  Знаете,  че  има  редица  казуси,  които  се 

обсъждат, така че мисля че е наложително, още повече че колегата 

Желязков е заявил участието си в семинара, а за едната юристка не 

виждам да има заявено участие. Въпреки това не ще й гласуваме да 

отиде. По-странното е защо тя не е пожелала да отиде. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е предложение на ръководителя 

на администрацията.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Така  ли?  А  тя  не  знае  ли,  че  има  такъв 

семинар?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И  госпожа 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  приемам 

предложението  към  двете  лица,  колеги  юрисконсулти,  да  бъде 

включена  и  юрисконсулт  Нина  Димитрова.  Затова  предлагам 
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тримата  колеги  юрисконсулти  да  посетят  този  семинар,  защото  е 

вярно, че трябва непрекъснато да се обменя и информация, и да се 

научава  практиката  по  прилагането  на  Закона  за  обществените 

поръчки..

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва ми се, че 

онова,  което  обединява  по-голямата  част  от  Централната 

избирателна  комисия  е  да  изпратим  тримата  колеги  от  звеното 

юрисконсулти  –  главен  юрисконсулт  Желязков  и  двама  нови 

юрисконсулти, на този семинар с цел повишаване на квалификацията 

и пълноценно изпълнение на задълженията по техните договори и 

съобразно техните длъжностни характеристики.

Колеги, режим на гласуване на това предложение.

Гласували 17 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

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

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

против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  отново  сме 

получили покани за семинар, които са публикувани във вътрешната 

мрежа. Моля да се запознаете с тях.

йС вх.  № ЦИК-09-100 от 28.11.2016 г.  докладна записка от 

Цветомира  Жекова,  главен  експерт  връзки  с  обществеността  в 

администрацията на Централната избирателна комисия във връзка с 

необходимостта от заявяване и подновяване на годишния абонамент 

за печатни издания за 2017 г. Направено е и запитване към фирми, 

които  предлагат  тази  услуга,  от  страна  на  администрацията. 

Получили сме оферти.  Моля да се запознаете,  докладвам ви ги за 

сведение. Има приложени оферти с цени за абонамент.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  да  се 

запознаете,  за  да  можем  на  следващото  заседание  да  одобрим 

абонамента.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх. 

№  ПВР-05-193  от  28.11.2016  г.  Областният  управител  на  София 

област препраща нашето писмо до кмета на Столична община във 

връзка  с  искането  за  предоставянето  на  бюлетини  за  гласуване  в 

изборите за президент и вицепрезидент на Музея на София.

Уважаеми колеги,  докладвам ви,  то  е  пристигнало  няколко 

пъти, затова пред мен в момента е към ЦИК-00-688 от 25.11.2016 г., 

покана от БАИС във връзка  с  Петата  национална конференция по 

изборни системи,  която ще се  проведе на  1  и  2  декември в  Парк 

хотел  Москва.  Към  писмото  по  електронната  поща  е  приложена 

самата покана, подписана от господин Михаил Константинов. Към 

тази  преписка  е  приложено  и  писмо  по  електронната  поща  от 

госпожа Румяна Дечева от Обществения съвет, те също са получили 

тази  покана.  Тя изразява  благодарност  и  желание  да  се  включи в 

работата  на  семинара  като  участник  особено  в  частта  относно 

машинното  гласуване.  Доколкото  разбирам,  е  имала  задача  и  по 

координация по покана на специалист от Швеция в тази връзка, за 

когото имаме уведомлението, че не може да присъства.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева по този 

повод.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  доколкото  прочетох  в 

поканата  и  в  програмата  Централната  избирателна  комисия  е 

съорганизатор на събитието, което за мен е доста голяма изненада, 

тъй като нямам спомен да сме гласували с протоколно или с каквото 

и да било решение да сме организатор на това събитие. Но така или 

иначе,  след като сме съорганизатор  предлагам представителите на 

ЦИК, които отидат на конференцията, да не пращат такса. Мисля, че 

организаторите не плащат такса за събитие, което организират.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  момента  се 

запознаваме с поканата и програмата. И тъй като по тази преписка 

трябва  да  се   извърши  допълнително  проучване,  сега  в  обедната 

почивка ще бъде извършено, колеги, и след обяд ще продължим с 

тази докладна.

В момента часът  е  12,30.  Прекъсвам заседанието  за  обедна 

почивка.  Според  мен  1  час  обедна  почивка  е  достатъчен,  затова 

продължаваме в 1,30 часа.

(След почивката.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 12 

членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия 

кворум, продължаваме заседанието. 

Бяхме  стигнали  до  точка  девета  „Доклади  по  писма”,  като 

отложихме  писмо-покана  от  БАИС.  Колеги,  чакаме  допълнителна 

информация от БАИС и тогава тази преписка ще бъде върната в зала.

Сега ще помоля госпожа Солакова да продължи с другите си 

доклади.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  към 

ПВР-00-293  от  24.11.2016  г.  Това  е  писмо,  получено  днес  по 

електронната  поща  от  Печатницата  на  БНБ  с  приложено 

пълномощно, издадено от изпълнителния директор на „Демакс” АД. 

Знаете, изпратихме писмо с искане да ни предоставят доказателства 

за  упълномощаването  на  лицата  от  името  на  „Демакс”,  предали 

бюлетините на определени райони. Това е част от документацията, 

която очакваме от Печатницата на БНБ във връзка с изпълнението на 

договора,  приемане  окончателно  на  работата  и  извършване  на 

плащането.  На  този  етап  ви  го  докладвам  за  сведение.  Както 

помолих, до края на заседанието ще се върнем към първа точка с 
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оглед  на  датата  2  декември  като  дата  за  изплащане  на 

възнаграждението по договора.

Докладвам ви с вх. № ЦИК-09-98 от 28.11.2016 г. докладна 

записка  от  госпожа  Цветомира  Жекова  от  администрацията  на 

Централната  избирателна комисия относно рекламни материали за 

ЦИК  за  2017  година.  Независимо  че  е  от  28,  днес  съм  получила 

докладната. Публикувана е във вътрешната мрежа. Ако сте запознати 

и можем да приемем решение по тази докладна записка, предлагам 

да  го  направим сега.  Изискани са  и  получени 3  оферти,  които са 

представени на нашето внимание от рекламни агенции. Предлага се 

да  бъде  одобрена  оферта  № 1,  която  е  предложила  изчерпателна 

оферта  за  всички  артикули,  брандирането  им  с  логото  на 

Централната  избирателна  комисия  и  е  изготвила  индивидуален 

дизайн за календара за 2017 г. Офертата е на стойност 4632 лв. Тя не 

е  най-ниската  цена,  но  е  най-пълната  и  съответства  явно  на 

изискванията, които сме поставили при изпращането на заявката.

Колеги,  ако  сте  прегледали  докладната  записка  с 

приложенията, предлагам да одобрим офертата под № 1.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  не  ви  докладвам  писмата, 

които  са  във  връзка  с  отварянето  на  запечатаните  помещения  за 

събирането на книжата и материалите от произведените избори. Те 
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след  получаване  на  съответното  писмо се  попълват  в  обобщената 

справка, която се изготвя. Заявката за отпечатване на бюлетините за 

село Врабево, община Троян, е с вх. № ЧМИ-06-87 от 28.11.2016 г. За 

сведение.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ПВР-02-34  от  25.11.2016  г. 

Председателят  на  Комисията  по  взаимодействието  с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите към 43-то 

Народно  събрание  госпожа  Бойка  Маринска  ни  препраща  писмо-

жалба  от  Иван  Митов  Петров  по  компетентност  във  връзка  с 

твърдени  от  жалбоподателя  незаконосъобразно  използване  на 

националните символи герб и знаме от пресцентъра на Централната 

избирателна комисия. Тъй като се налага да се извърши проверка и 

да се направят и съответните уточнения, има едно приложение към 

жалбата на господин Петров, помолила съм и госпожа Богданова и 

Цветомира Жекова също да извършат съответната проверка и те да 

дадат становище. На този етап ви го докладвам за сведение.

Уважаеми колеги, моля да се запознаете с вх. № ПВР-00-293 

от 24.11.2016 г., това е писмото от Печатницата на БНБ във връзка с 

изпълнение  и  приключване  на  изпълнение  на  договора  за 

отпечатване  на  хартиените  бюлетини  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.  Приложени са  фактури на  Печатницата  на  БНБ за 

отпечатване  на  бюлетините  от  печатница  „Демакс”,  двустранно 

подписаните  протоколи,  фактура  на  „Демакс”  АД,  също 

подизпълнители.  Знаете,  че  съгласно  договора  са  Печатницата  на 

БНБ  трябва  да  бъдат  представени  доказателства  за  изплащане  на 

всички  дължими  задължения  по  договори,  сключени  между 

печатницата и подизпълнителите и това е условието за плащане по 

договора  между  Печатницата  на  БНБ  и  Централната  избирателна 

комисия.  По  тези  представени  документи  има  становище  на 

господин  Желязков.  Публикувано  е  това  писмо,  отразено  е 

становището  на  самото  писмо  и  становище  от  госпожа  Силвия 
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Грозданова, главен счетоводител. Точно от становището на госпожа 

Грозданова  е  видно да  се  изчака  с  получаването  на  потвърдените 

номерации  относно  отпечатаните  и  доставени  бюлетини  за  двете 

области,  за  Монтана  и  Враца,  за  които  ние  изпратихме  писмо  и 

наистина очакваме до края на днешното заседание да получим това 

писмо. Докладвам ви го, за да може да се запознаете с него.

Нали ви казах, че има много покани за семинари, много са. И 

промени  в  осигуряването,  счетоводство,  обществени  поръчки, 

грешки  и  нарушени  в  този  електронен  европейски  документ  по 

обществените  поръчки,  нещо,  което  все  още  е  новост  и  създава 

затруднения поне в нашата администрация.

Докладвам ви заявка за бюлетини за община Вълчи дол с вх. 

№ ЧМИ-06-89 от 25.11.2016 г.

И  сега  идваме  до  едно  писмо  от  общинската  избирателна 

комисия  Белово.  С  вх.  №  МИ—15-1170  от  24.11.2016  г.  То  е 

изпратено на моето внимание и на вниманието на колегата Георги 

Баханов  и затова  исках  и  той да  бъде  в  залата.  Председателят  на 

общинската  избирателна  комисия  по  електронната  поща  изпраща 

писмо и сканирано решение на Върховния административен съд по 

административно  дело  8165/2016,  сканирано  е  решението  на 

Пазарджишкия административен съд по дело 169/2016 по делото по 

оспорване на решението за обявяване на резултатите от изборите за 

общински  съветници  през  2015  г.  С  решението  на  Върховния 

административен съд се оставя в сила решението на Пазарджишкия 

административен  съд.  Колеги,  налага  се  да  се  приеме решение от 

общинската  избирателна  комисия  в  частта  относно  обявените 

общински съветници, издигнати и регистрирани от ГЕРБ с оглед на 

преференциалното  гласуване  и  извършените  експертизи  и 

представени и приети от съда заключения на вещите лица.  В тази 

връзка е отменено решението на общинската избирателна комисия 

само в тази част, в останалата част е потвърдено. 
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Това,  което  иска  общинската  избирателна  комисия,  е  да 

получи указания за действията, които трябва да предприеме. С оглед 

и на досегашната практика на Централната избирателна комисия, аз 

се надявам и колегата Баханов да вземе отношение, предлагам ви да 

изпратим писмо и  да  кажем,  че  общинската  избирателна  комисия 

следва незабавно в изпълнение на влязлото в сила съдебно решение 

да свика и да проведе заседание, на което да разгледа решението и да 

приеме свое  такова  за  обявяване  на  резултатите  по отношение на 

избраните съветници, издигнати от партия ГЕРБ.

Това, което може би е добре да напишем, е, че следва да се 

свържат с „Информационно обслужване” с оглед на тази разпечатка 

85 или 86 от приложените образци, това е приложението за решение 

на  общинската  избирателна  комисия,  то  е  разпечатка  от  самата 

фирма  изпълнител  на  компютърната  обработка  на  данните  от 

гласуването. Само това считам, че следва да укажем на общинската 

избирателна комисия с оглед и на досегашната ни практика и опит 

като  Централната  избирателна  комисия  по  даване  на  указания  в 

подобни случаи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Присъединявам  се  към  направеното 

предложение, само правя предложение колегите да се запознаят, тъй 

като  мисля,  че  е  качено  във  вътрешната  мрежа  и  както  каза  и 

колегата Солакова имаме аналогичен случай с Дупница, така че ако 

нямат  колегите  нищо  против,  да  направим  същото  както  към 

общинската избирателна комисия Дупница. Но все пак да има време 

да се запознаят колегите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли нужда 

от запознаване? Колеги, отлагаме за малко до момента, в който бъде 

публикувана във  вътрешната мрежа преписката, която току що беше 

докладвана,  за  да  могат  колегите  да  се  запознаят.  И  докато  бъде 

публикувано, за да не губим време, две преписки бяха отложени на 
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госпожа  Солакова,  едната  поради  получаване  на  допълнителна 

информация от БАИС, която пристигна, втора поради публикуване 

във вътрешната мрежа. Затова аз предлагам да продължим с друга 

информация.

Заповядайте, господин Андреев, Вие сте следващ докладчик.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

получено писмо от Софийския окръжен съд с вх. № ПВР-08-558 от 

25.11.2016  г.  във  връзка  с  образувано  наказателно  дело  от  общ 

характер от 2014 г., което е насрочено за 17 януари 2017 г. от 11 часа. 

Същите ни изискват информация по отношение на едно лице с оглед 

установяването  на  адреса  и  списъка,  в  който  е  включено  за 

гласуване.  Това искане е свързано с  оглед установяването на тези 

данни по отношение на лицето, а не с оглед установяването или пък 

повдигнато  обвинение  срещу  него  за  извършено  престъпление  в 

изборния процес. С оглед на това съм подготвил едно писмо, което е 

качено при колегата Сидерова. То е съвсем кратко, с което даваме на 

Софийски окръжен съд информация откъде биха могли да получат 

информацията,  свързана  с  адреса  и  секцията,  в  която  е  гласувало 

лицето, за което се отнася тя. Предлагам да гласуваме това писмо и 

да го изпратим на Софийския окръжен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев. Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване, колеги.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев), против – няма.

Предложението се приема.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви 

постъпило  писмо  с  вх.  №  ПВР-22-707  от  25.11.2016  г.  Същото  е 
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молба за проверка автентичност на вота за президент на Република 

България в изборите на 13 ноември 2016 г. Подписано е от Силвия 

Райчева, която първо го е адресирала до кмета на Столична община, 

район „Триадица”,  след което го  е  задраскала  и го  е  написала до 

ЦИК  чрез  Столична  община,  район  „Триадица”.  От  молбата  на 

госпожа Силвия Райчева трудно може да се установи какво точно се 

изисква  от  нас  с  оглед  и  обстоятелствата,  които  са  изложени  в 

мотивната част на самата молба, тъй като се твърди, че охраната не я 

е допуснала в 48 РИК, след което по-долу се оказва,  че това е 48 

РИК, до която е трябвало да бъде заведена от полицията, докато в 

същото  време  Бистра  Тънкашка,  която  явно  е  представител  на 

общината, е продължила да извършва допълнителните престъпления 

и когато се е говорило за някакво семейство, което е имало трагичен 

случай тя си е поръчвала столове от каталога. Отделно от това се е 

оплакала за некоректност от господин Митев по отношение ремонт 

на електрическата инсталация и канализацията в жилището, за което 

заповедта  трябва  да  бъде  разделена.  Предлагам  да  остане  за 

сведение, защото самата молба е несвързана. Изпратено ни е и едно 

уведомление по чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията и митингите, в 

което също няма яснота за какво точно ни сезира нас госпожата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  други 

предложения? Не виждам. За сведение остава, господин Андреев.

Продължаваме със следващ докладчик господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  00-638  от 

11.11.2016  г.  ви  докладвам  писмо,  получено  от  община  Разград  с 

приложение  заповеди  за  определена  комисия,  протоколи  за 

разпечатване  на  помещения,  съответно  опис  на  това,  което  са 

направили, дълъг и обстоятелствен. За сведение от община Разград 

относно извършени действия във връзка с отваряне на помещение.

Освен това ви докладвам с вх. № МИ-06-962 от 24.11.2016 г. 

писмо,  с  което  ни  изпращат  информация  за  изплатените 
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възнаграждения на СИК-овете при провеждане на изборите на двете 

дати  –  6  и  13  ноември,  включително  на  референдума.  И  ни 

уведомяват, че от 1 януари 2017 г. сметката им ще се промени и ще 

се  обслужва  от  Централна  кооперативна  банка.  За  сведение, 

евентуално уведомяване на счетоводството да го имат предвид.

Освен  това  ви  докладвам  с  вх.  № ЧМИ от  22.11.2016  г.  в 

отговор на наше писмо общо до кметовете от 06-81 от 18.11.2016 г. 

ни  уведомяват,  че  във  връзка  с  насрочените  частични  избори  от 

общинска администрация Вълчи дол са осигурили всички условия, 

съответно  са  оправили  и  избирателните  списъци,  също  така  е 

образувана избирателна секция в  кметство  Генерал Киселово и  са 

посочили номерата на тези избирателни секции. Също за сведение.

В моята папка във вътрешната мрежа е качено ПВР-23-169 от 

28.11.2016  г.,  с  което  сме  получили  писмо  от  изпълнителя  по 

договора  за  обществена  поръчка  относно  наем  за  машини  за 

произвеждане на изборите за президент  и вицепрезидент на 6 и 13 

ноември.  Изпращат  ни  проект  за  приемо-предавателен  протокол  – 

2000  броя  протоколи  за  всяка  секция  за  предаване  и  приемане  и 

съответните протоколи за замяна на машини и проблеми за оказване 

на техническа помощ. Тези материали се намират в деловодството. 

Следващият абзац е затова, че, както знаете, уважаеми колеги, 

при  нас  дойдоха  компакт  флаш  картите  и  бяха  оставени  на 

съхранение в ЦИК. Молят ни да си ги получат обратно с приемо-

предавателен  протокол,  тъй  като  изтече  срокът  за  обжалване 

съгласно Изборния кодекс и няма такива. Аз предлагам да ги върнем. 

Предлагат ни това да стане в офиса на „Сиела” на бул. Владимир 

Вазов № 9, тъй като трябва тези флаш карти да бъдат изчистени от 

информацията,  която  се  намира  в  тях,  а  в  ЦИК  няма  такава 

възможност.  Поради  това  аз  предлагам  утре  в  11  часа  заедно  с 

колегата Райков, тъй като ние ги приехме, водил съм с него разговор, 

той  има  готовност,  двамата  да  предадем  тези  флаш  карти, 
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респективно  да  наблюдаваме  и  контролираме  процеса  на  тяхното 

изтриване.  Предлагам  да  се  свържем  с  фирмата  и  да  уточним 

приемането и предаването на тези карти.

По отношение на приемането на работата по изпълнението на 

обществената поръчка предлагам утре двамата с него да отидем, да 

проверим тези протоколи, да видим как стоят нещата, какво точно са 

направили и да съпоставим какво точно пише в договора, за което ще 

ви бъде докладвано на следващото заседание. Засега предлагам също 

така  да  използваме  и  помощта  от  тези,  които  правиха  договора, 

които  също  да  ни  укажат  съдействие.  А  иначе  предлагам  утре 

двамата с колегата Райков да отидем и да предадем въпросните флаш 

карти.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги?

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

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

Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  взимам повод от  доклада  на  господин  Чаушев  и  с 

оглед  решение,  взето  от  Централната  избирателна  комисия  на 

заседание миналата седмица предлагам да изпратим благодарствени 

писма до Българската академия на науките, съответния институт и до 

Софийския  университет,  съответната  катедра,  затова  че  ни 

предоставиха специалисти, които да извършат оглед и тестване на 

системата за машинно гласуване,  както сте приели благодарствени 

писма по отношение на разяснителната кампания.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Благодаря за вашите доклади, господин Чаушев.

Нека да се върнем към предходните ни доклади и след това 

ще продължим със следващ докладчик. Колеги, това, което ни остана 

от предходен докладчик госпожа Солакова по отношение на покана 

от  БАИС  и  по  отношение  на  една  преписка,  която  е  качена  във 

вътрешната мрежа, в папка на господин Баханов.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

уточненията,  които  направихме  по  повод  получената  покана  от 

БАИС  и  изразеното  желание  в  писмото  по  електронна  поща  от 

Обществения съвет ви предлагам да изпратим писмо до председателя 

на  Обществения  съвет  госпожа  Румяна  Дечева  и  да  кажем,  че  с 

протоколно  решение  Централната  избирателна  комисия  одобри 

плащането на таксата за участието на членове на Обществения съвет, 

за което предлагаме до 30 ноември писмено да бъдем уведомени за 

лицата, които ще участват в Петата конференция, организирана от 

БАИС  във  връзка  с  изборните  въпроси.  Аз  лично  не  предлагам 

ограничение към 3 броя, но ако към това се обединява Централната 

избирателна комисия, ще се съглася, разбира се.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова), против  –  2 (Георги 

Баханов, Емануил Христов).

Предложението се приема.
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И,  колеги,  от  страна  на  Централната  избирателна  комисия 

беше  заявено  желание  за  участие  от  госпожа  Сидерова.  Другите 

колеги мисля, че сме ангажирани, но има ли друг колега, който също 

желае? Колеги, нека да гласуваме принципно заплащането на таксата 

за онези лица от Централната избирателна комисия, които се заявят.

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – 3 (Георги Баханов, Ивайло 

Ивков, Мартин Райков).

Предложението се приема.

Колеги, връщаме към следващ отложен доклад във връзка с 

преписката с вх. № МИ-15-1170. Чухте предложението на госпожа 

Солакова,  подкрепено  от  господин  Баханов.  Има  ли  други 

предложения? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

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

Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ако сте успели вече 

да се запознаете със списъка,  който е предложен, той по принцип 

преповтаря  абонамента  за  2016  г.  с  едно  уточнение,  че  вестник 

„Новинар”  не  се  издава,  а  като  ново  предложение  е  записано 

списание „Зоп плюс”. Получени са 3 оферти от 3 фирми. Приложени 

са офертите. Предложението е комисията да разгледа предложените 

издания за абонамент от фирма „Доби прес” ЕООД и съответният 

разход е 2797.17 лв. с ДДС. Предлагам да одобрим това предложение 
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по докладната записка, която ви докладвах с вх. № ЦИК-09-100 от 28 

ноември.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Няма.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова), против 

– 2 (Ивайло Ивков, Росица Матева).

Предложението се приема.

Колеги, упълномощавам госпожа Солакова да води.

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова, заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви от общинската 

избирателна комисия Севлиево с вх. № МИ-15-11-83 от 25.11.2016 г., 

които  ни  изпращат  Решение  237-МИ  на  Севлиево,  с  което  ни 

уведомяват,  че  кметът  на  кметство  село  Младен  Иван  Стоянов 

Стоянов  си  е  подал  оставката,  съответно  са  му  прекратени 

пълномощията. Изпращат ни решение, с което ни уведомяват, че ни 

изпращат  документите  във  връзка  с  предсрочно  прекратяване 

пълномощията на село Младен. 

Приложили са ни и справка от  ГД „ГРАО”, съгласно която 

справка  село  Младен  има  148  жители  по  настоящ  адрес,  95  по 

постоянен. Очевидно, че не отговаря на условията на чл. 16, т. 1 от 

закона, поради което ви предлагам писмо, което се намира в моята 

папка, до кмета на община Севлиево и до общинската избирателна 

комисия Севлиево, с което ги уведомяваме, че съгласно протоколно 

решение от 29 ноември Централната избирателна комисия няма да 

направи  предложение  до  президента  на  Република  България  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Младен, област 

Габрово, поради това, че кметството не отговаря на изискванията на 

чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
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ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Бойкинова, ако нямате други въпроси и 

коментари, режим на гласуване.

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Севинч Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик в зала, това е госпожа Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ПВР-04-02-79  от  28.11.2016  г.  сме 

получили  писмо  от  Министерството  на  вътрешните  работи, 

Столична дирекция на вътрешните работи,  подписано от директор 

Младен Маринов. Не е качено във вътрешната мрежа, кратко е. Той 

ни  уведомява,  че  останалите  бюлетини  и  книжа,  които  са  на 

съхранение в районните администрации се охраняват от служители 

на Столична дирекция и моли Централната избирателна комисия да 

вземе  своевременно  решение  да  бъдат  освободени  служителите, 

които охраняват тези книжа, тъй като са отклонени от изпълнение на 

специфичните им служебни задължения.

Предлагам ви да отговорим с кратко писмо, че сме изпратили 

писма  до  абсолютно  всички  264  общини  и  че  фактически 

Централната  избирателна  комисия  няма  да  вземе  решение,  а 

кметовете ще освободят охраната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Продължете.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-15-354  от 

28.11.2016 г. сме получили доклад от районна избирателна комисия 

Монтана,  в  който  доклад  тя  е  направила  няколко  предложения. 

Предлагам ви във връзка с нашата практика да ги съберем в една 
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папка и  да  бъдат  обобщени предложенията,  които ние считаме  за 

удачни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам ан блок на гласуване двете предложения.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх.  № МИ-15-11-62 от 18.11.2016 г. 

общинската  избирателна  комисия  Бойница  ни  е  изпратила  два 

протокола от 17 и 26 август за отваряне на запечатани помещения 

във връзка с прокурорска преписка и изваждане на списъците на село 

Бориловец. За сведение.

Сега  ще  ви  моля  да  влезете  в  моя  папка  от  днешна  дата, 

където  е  качена  докладна  записка  от  госпожа Цветомира  Жекова, 

главен експерт във връзки с обществеността и да се запознаете с нея 

и да вземем необходимото решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  гласуваме 

предложението по т. 4 от докладната.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Мартин  

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

Солакова), против – 1 (Георги Баханов).

Предложението се приема.

Колеги, следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  тъй като бях записала днес за 

заседание точка „Отчет по разяснителна кампания”, но не са готови 

всички отчети, ще ви помоля в моята папка в днешно заседание има 

една подпапка и там е целия отчет на агенцията, който не е никак 

малък и ще ви моля до следващото заседание да се запознаете с него, 

тъй като съдържа доста информация, голям е по обем. Ще ви помоля 

да  се  запознаете  и  тогава  ще  ви  докладвам  и  за  БТВ  и  за  Нова 

телевизия отчетите по нашите договори за разяснителна кампания.

 В  тази  връзка  само  ви  докладвам  едно  писмо,  което  по 

погрешка е разпределено на колегата Христов и предполагам, че се 

намира  в  неговата  папка,  но  за  следващото  заседание  ще  имам 

грижата да бъде в моята папка, то е ЦИК-00-690 от 25.11.2016 г. от 

„Информационно обслужване” по повод наше искане за информация 

за броя влизане в страницата на Централната избирателна комисия 

във връзка  с  отчета.  В момента го  докладвам само за  сведение,  а 

следващия път ще се запознаем по-подробно  и с него.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Говорихме в оперативен 

порядък,  имаме  папка  снимки,  моля  всички  да  се  запознаят  със 

съдържанието на папката.

Продължаваме със следващ докладчик господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Искам  да  ви  докладвам  МИ-04-03-43, 

което пристигна днес. Това е, както знаете, при едно изплащане на 

възнаграждение на ОИК –Котел, видяхме, че са освободили кмета и 

изпратихме  стандартно  писмо  до  ГД  „Гражданска  регистрация  и 

административно обслужване” към МРРБ. Отговарят ни, че броят на 

лицата по постоянен адрес в кметство Топузево, община Котел, е 285 

лица. Докладвам ви го за сведение, доколкото при това положение и 

сега действащата уредба не е налице необходимият брой лица, за да 

има там частичен избор.

Докладвам  ви  за  сведение  МИ-06-963  от  28.11.2016  г.  от 

община Раковски са ни изпратили необходимите документи за това, 
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че сме им дали разрешение за отваряне на запечатано помещение, а 

именно заповед и протокол.

И последно, в моята папка трябва да има отговора заедно с 

приложените  документи.  ПВР-04-02067 от  23.11.2016 г.,  а  именно 

отговор  до  областна  дирекция  на  МВР  Шумен  до  съответното 

длъжностно  лице,  с  което  предоставяме  необходимите  документи 

относно лице, което се е намерило в някаква подписка и отговаряме 

на зададените ни въпроси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване така изготвения отговор.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви разпределено 

преди малко на мой доклад писмо получено по електронната поща, 

което  е  към  вх.  №  ЕП-03-1  от  29.11.2016  г.  Към  писмото  са 

приложени и документи на английски език, както и предварително 

съобщение, обобщена информация до няколко адресата, изготвена на 

български  от  госпожа  Наталия  Узунова,  съветник.  В  писмото  се 

сочи,  че  приложено  ни  изпращат  предварително  съобщение  за 

предстоящото на 30 ноември заседание на КОРПЕР, т. 2 и 14, като ни 

молят в срок до края на работния ден днес предвид ранния час на 

дискусията утре, от 11 часа, да получат указания за заседанието.

Колеги,  аз  съм  направила  предложение  да  не  отговаряме. 

Считаме, че има обективна невъзможност с оглед работния процес на 

нашата  институция  и  аз  като  докладчик  не  мога  да  направя 
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предложение, защото не съм се запознала. Ще предложа да изпратим 

документа  отново  за  превод,  за  да  е  наличен  към  преписката  в 

Централната  избирателна  комисия.  Обръщам  ви  внимание  като 

докладчик, че аз всъщност не съм запозната със становища, които се 

изразяват  в  рамките  на  ат  хок  механизма  от  колегите  в  другите 

институции, ако има такива. 

Поставям ви въпроса да преценим дали да изготвим някакъв 

отговор. Считам,, че на нас ни е обективно невъзможно с оглед на 

това,  че  имейла  е  получен  днес,  аз  го  получих  в  12,20  ч.  т.е. 

сравнително бързо, но предвид заседанието нямах време.

Току  що  получих  и  още  едно  писмо  с  вх.  №  ЕП-03-1  от 

29.11.2016  г.  от  госпожа  Стефания  Градинарова,  директор  в 

Министерството на външните работи. Ще ви го прочета, то е кратко:

„Уважаеми колеги, във връзка с подготовката на българското 

участие  в  заседание  на  КОРПЕР  на  30  ноември  приложено  ви 

изпращаме предварително съобщение.” 

Това  е  същото,  само че  е  изпратено  от  Министерството  на 

външните работи със същите приложени документи. Предлагам да 

дадем документите за  превод,  но по отношение на другото нямам 

предложение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз ви предлагам в подкрепа на 

това,  което говорихме и колегата Ганчева и другите, които сме от 

така формираната работна група в ЦИК, все пак да изпратим едно 

писмо,  с  което  да  обърнем  внимание,  че  второто  докладвано  от 

колегата Ганчева писмо е получено в ЦИК в 13,17 часа, като молбата 

е  до  15,30  на  същия  ден,  т.е.  два  часа  по-късно  ние  да  изразим 

становище.  Все  пак  да  обърнем  внимание,  че  ЦИК  е  колективен 

орган и независимо от това, че в момента сме в извънизборен период, 

малко след изборите, имаме достатъчно много работа, за да можем 
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незабавно да реагираме в рамките на половин час след получаване на 

съобщението, за да изразим становище.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Режим на гласуване.

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

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

– 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

РОСИЦА МАТЕВА: Ако може,  само едно допълнение,  тъй 

като  пропуснах.  Освен  в  разумни  срокове  да  се  изпращат 

документите,  по които се очаква да вземе становище Централната 

избирателна комисия, по възможност да бъдат на български език, тъй 

като  считам,  че  това  е  един  от  работните  езици  в  Европейската 

комисия, така че би следвало да ги има тези документи преведени на 

български език.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

възразявате  ли  срещу  това  допълнение?  Не  възразявате.  Ще  го 

допълня.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение с 

вх. № към ПВР-06-188 от 28.11.2016 г., само че сега забелязвам, че 

това е оригинал, аз съм ви го докладвала в копие. То е от кмета на 

община Аврен за отваряне на помещение.  Изпращат ни заповед и 

протокол. За сведение.

Докладвам ви с вх. № ПВР-04-03-54 от 28.11.2016 г. писмо от 

ГД „ГРАО”. Уведомяват ни, че във връзка с извършената проверка 

на  списъци  от  ЦИК  извън  страната  от  проведените  избори  за 

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

установи,  че  следните  списъци  са  нечетливи  и  следва  да  бъдат 
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предоставени  нови  копия  от  тях.  И  сочат  тези  списъци.  Колеги, 

предлагам  след  като  получим  документите  в  оригинал  тогава  да 

изпратим  копията,  защото  при  изпращането  на  списъците  за 

проверка  се  установи,  че  всъщност  няма  възможност  за  по-добри 

копия. Така че предлагам да изчакаме оригиналите и тогава отново 

ще  изготвя  едно  писмо.  Доколкото  разбрах,  документите  вече  са 

пристигнали в Министерството на външните работи. Те се свързаха с 

мен и е въпрос на време да дойдат при нас.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Възразявате ли срещу това предложение? Не възразявате.

Продължете  със  следващ  доклад,  госпожо  Ганчева,  ще  се 

върнем на този доклад, когато получим оригиналните документи.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладва с вх. № ПВР-23-

165  от  24.11.2016  г.   писмо  от  ДАНС.  Предлагам  както  и  при 

предходното писмо да дадем за съхранение …., както и да преведем с 

писмо информацията към контрагентите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

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

– няма.

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, не е качено във вътрешната 

мрежа.  Става  дума  за  един  приемо-предавателен  протокол  за 

„Информационно обслужване” АД, който пристигна в четвъртък в 

края на  заседанието  ни.  Става  въпрос за  част  от  изпълнението на 

договора за компютърна обработка, който обхваща дейността, която 

е извън пряката компютърна обработка, а именно осигуряването на 
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функционалност на създадените интернет страници за всяка районна 

избирателна комисия за онлайн видео излъчване в реално време на 

заседанията  на съответната  комисия и видео архив на съответната 

районна избирателна комисия, осигуряване и предоставяне на всяка 

РИК  за  временно  ползване  необходимите  технически  средства  за 

онлайн видео излъчване в реално време на заседанията на РИК, за 

интернет страницата на съответната РИК, сканиране и публикуване 

на  секционните  протоколи  на  СИК  и  протоколите  на  РИК  на 

интернет страницата на РИК и СИК и онлайн видео излъчване на 

заседанията  на  РИК в реално време,  съхранение и поддържане  на 

видео  архива  на  интернет  страницата  на  съответната  районна 

избирателна  комисия.  Тези  дейности  фактически  приключват  с 

приключване дейността на районните избирателни комисии. В тази 

връзка,  тъй  като  самият  договор  № 15  от  6  октомври  2016  г.  за 

компютърната обработка включва няколко части. Огромната част е 

самата  компютърна  обработка.  Втората  също  така  важна  част  е 

издаването  на  бюлетина,  което  е  последната  фаза.  Това  бяха 

допълнително включени от нас изисквания във връзка, разбира се, и 

с  промените  през  последните  две  години  на  Изборния  кодекс  с 

изискванията  за  видео  излъчвания  на  заседанията  на  районните 

избирателни комисии. И тъй като те съществуват само в определен 

период от  две  месеца и  половина,  максимум 3 месеца,  явно  е,  че 

техническите  съоръжения,  които  са  за  видео  излъчванията,  не  е 

необходимо да  бъдат  закупувани,  а  се  ползват  временно и  затова 

именно ги включваме в изискванията  на Договора  за  компютърна 

обработка.

В тази връзка се предлага Централната избирателна комисия 

да приеме изпълнението на тези дейности, тъй като де факто те са 

приключили  вече,  всичко  това  е  извършено,  има  го  на  интернет 

страниците  и  предстои  с  приключване  дейността  на  районните 

избирателни комисии част  от специалните технически средства  да 
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бъдат  прибрани  за  следващи  избори,  които  предстоят.  Затова  се 

предлага тези дейности да бъдат приети за изпълнени без забележки, 

съответно  качествено  и  в  договорените  срокове  съгласно 

изискванията,  предвидени в  Приложения № 1 и  2  на  Договора  за 

компютърна обработка № 15 от 06.10.2016 г. 

Предлагам да приемем този приемо-предавателен протокол и 

да  упълномощим  председателя  и  секретаря  на  Централната 

избирателна комисия да подпишат протокола. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

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

– няма.

Предложението се приема.

Колеги,  позволете  ми  свързан  доклад,  тъй  като  говорих  с 

отделни колеги, но не можах да получа пълна информация. Одобрен 

ли  е  приемо-предавателния  протокол  между  „Информационно 

обслужване” АД и Централната избирателна комисия на доклад на 

господин  Томов  свързан  с  осигуряването  на  експерименталното 

машинно  преброяване,  а  именно  предоставяне  на  услуги  и 

осигуряване  обслужване  на  преброителна  техника,  създаване  на 

софтуер,  обучение  на  членове  на  СИК  от  избирателни  секции  и 

други? Колеги,  ако нямаме сигурност,  че е  одобрен,  позволете ми 

още веднъж да го докладвам, за да може да бъде разписан приемо-

предавателния протокол.

С  вх.  №  ПВР-00-280  от  14.11.2016  г.  е  получен  приемо-

предавателен протокол във връзка с машинното преброяване. Преди 

малко  аз  ви  докладвах  част  от  съдържанието.  Публикуван  е  във 
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вътрешната  мрежа на  22 ноември в  папка на господин Томов.  Да 

приемем извършената  работа  от  „Информационно обслужване” по 

Договор № 26 от 27.10.2016 г. без забележки и възражения.

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  

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

– няма.

Предложението се приема.

Колеги,  следващ  докладчик  е  госпожа  Солакова  по  точка 

първа от дневния ред. Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  вече  се 

комплектува цялата преписка във връзка с Договора с печатницата за 

отпечатване  на  бюлетините.  Знаете,  че  ние  приехме  работата  въз 

основа на констативните протоколи за предаване на бюлетините по 

брой бюлетини, съпоставени с нашата заявка. В момента сме на етап 

окончателно приемане на работата и заплащане на дължимата цена 

по договора.

По повод на писмо с вх.  № ПВР-00-293 от 24.11.2016 г.  от 

Печатницата  на  БНБ  с  приложена  фактура  от  24.11.2016  г.  за 

отпечатване на  15 858 400 броя бюлетини за гласуване в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката, двустранно подписан от 

Печатницата  на  БНБ  и  Централната  избирателна  комисия 

окончателен  констативен  протокол  за  извършената  услуга  в 

изпълнение на т. 3.9. от цитирания договор, приложени фактури от 

24.11.2016 г.  на  „Демакс”  АД за  внесена дължима сума платежно 

нареждане, фактура от същата дата на „Демакс DPI” АД с платежно 

нареждане  за  извършено  плащане.  Те  са  подизпълнители  по 

договора.  А  условие  за  окончателното  изплащане  на 

възнаграждението по договора е точно снабдяването с доказателства 
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относно плащането на подизпълнителите от страна на изпълнителя 

по договора с нас.

В случая освен тези платежни документи и доказателствата за 

плащане на подизпълнителите ние с оглед на изразено становище от 

Елина  Ангелова  и  Милан  Томанов  от  администрацията  на 

Министерския съвет от 22-и, което днес е заведено в деловодството и 

е  публикувано във вътрешната мрежа, ние изискахме по повод на 

допуснати грешки в два от констативните протоколи да се направи 

уточнение от Печатницата на БНБ в частта на тези два протокола по 

повод предадени бюлетини за райони Монтана и Враца. Предаването 

е направено от печатница „Демакс” АД.

Второ,  трябваше  да  се  снабдим  с  доказателство  за 

упълномощаването на лица от „Демакс” АД, които са предали тези 

отпечатани бюлетини на съответните районни избирателни комисии 

и представители на районните администрации. Получихме днес към 

вх.  №  ПВР-00-293  пълномощно  от  изпълнителния  директор  на 

„Демакс”  за  упълномощаване  на  Невена  Добрилова  Стоилкова, 

Елена Валентинова Никола, Мария Олекова Пенчева в качеството им 

на  служители  на  „Демакс”  АД  заедно  и  поотделно  с  правата  да 

предоставят  на  районните  избирателни  комисии  и  областните 

администрации  в  присъствието  на  Министерството  на  финансите, 

ако  има  представители  на  Централната  избирателна  комисия, 

администрация  на  Министерския  съвет  и  всички  други  органи  и 

институции, извършващи действия във връзка с произвеждането на 

втория тур на изборите за президент и вицепрезидент предаването на 

бюлетините, отпечатани в „Демакс” АД.

В  тази  връзка  получихме  и  ПВР-00-295  от  29.11.2016  г., 

трябваше да се заведе към същия номер, разбира се, към ПВР-00-293, 

писмо от Печатницата на БНБ, към което е приложено писмо с изх. 

№ 411 от 28.11.2016 г. на „Демакс” АД, изпълнителния директор. От 

това  писмо  става  ясно,  че  в  протокол  №  11  и  №  14  наистина  е 

допусната техническа грешка. В единия протокол има в повече една 
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0,  в  другия  отсъства  една  0  при  отбелязване  на  номерацията  на 

бюлетините. Длъжностното лице, виновно за допуснатата техническа 

грешка, е наказано, се казва в писмото. Потвърждава се с настоящото 

писмо,  че  печатницата  на  БНБ  е  изплатила  задълженията  си  по 

договор  от  14.10.2016  г.  дължимото  възнаграждение  на  „Демакс”, 

както и от същата дата договор на „Демакс DPI” АД. 

Считам, че с това ние се снабдихме с всички доказателства от 

страна на Печатницата на БНБ относно изпълнението на договора за 

отпечатване на бюлетините. Слава богу, нямаме никакви бележки и 

констатации  с  негативен  оценък  по  отношение  изпълнението  на 

договора. Предлагам да приемем окончателно извършената работа по 

договора, да одобрим изплащането на задължението по този договор 

с оглед и на становището, което преди малко ви цитирах, както на 

господин Николай Желязков, така и на Силвия Грозданова, главен 

счетоводител. Констатира се съответствие между бройките, които са 

платени,  отразени  са  във  фактурата,  в  окончателните  документи, 

които са ни представени на вниманието. Да се изплати дължимото 

възнаграждение и в съответния срок по т. 7.2., в 30-дневен срок след 

приключване  на  договора  и  приемане  на  работата  да  се  освободи 

гаранцията по този договор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

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

Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Господин Баханов е следващ докладчик, заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам ви  едно 

писмо от Областна дирекция на МВР Варна с вх. № НР-04-02-28 от 

04.11.2016 г. Малко е забавено с оглед на факта, че така както ми 

беше  подадена  информацията,  въз  основа  на  която  Централната 
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избирателна комисия трябваше да отговори, беше много трудно да 

проверим  данните  за  5  лица,  за  които  се  иска  информация  дали 

фигурират  в  списъците  за  регистрация  в  ЦИК  и  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум, като бяха посочени само лицата и техните ЕГН-та, без 

да  бъдат посочени конкретно от жалбата,  която са подали,  за  кои 

партии,  коалиции и инициативни комитети фигурират и където са 

намерили. 

Свързах  се  днес  по  телефона  с  така  подадения  телефон  в 

бланката и попаднах на лицето, което явно е запознато много добре с 

това нещо. Подаде ми необходимата информация и веднага Стоян 

Русинов  извади  необходимите  документи,  които  са  относими  към 

преписката.  Предлагам  ви  да  гласуваме  писмо,  придружено  с 

необходимите  извадки  от  списъците,  подкрепящи  инициативния 

комитет, представляван от Николай Събев Михайлов, в националния 

референдум за разяснителната кампания, за да изпратим отговора със 

съответните заверени копия до ОД на МВР Варна.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

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

Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  има едно  писмо от 

04.11.2016  г.,  получено  по  електронната  поща,  озаглавено 

„Разпределение  на  гласоподавателите  по  секции”.  Интересува  се 

господин  Димитър  Балев  от  Варна  кой  е  отговорен  за 

разпределението  на  гласоподавателите  по секции,  СИК Варна  или 

ЦИК, защото на 6 ноември, първия тур за изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката,  защото  в  секцията,  към  която  е 

разпределен в квартал „Аспарухово” през целия ден е имало опашка 

61



от  поне  30  –  40  души,  чакащи да  гласуват.  „Пет  пъти  отивах  до 

секцията и се връщах, в същото време в съседния коридор, където 

бяха други секции, нямаше никой и членовете на СИК правеха еди-

какво си”. Така и не могъл да гласува на първия тур. На 13 ноември 

вече е успял да гласува. „Споделих с председателя и членовете на 

СИК  и  ми  казаха,  че  и  те  са  подали  сигнал  за  неравномерното 

разпределение  на  гласоподавателите,  но  до  този  момент  няма 

реакция. Имайки предвид горното, кой и какво ще предприеме за по-

равномерното разпределение на гласоподавателите по секции, така 

че в бъдеще да няма опашки пред еди-кои си секции, а на 20 метра 

членовете от другите секции да правят еди-какво си.”

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  предлагам  да  изпратим  писмото  на 

кмета.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  оперативен 

порядък обсъдихме, че остава за сведение, но проблемът остава и ние 

трябва да му обърнем сериозно внимание.

Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  девет  от  дневния  ред, 

преминаваме към точка десет – „Разни”.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Може ли да влезете  в моята папка от 

днешна дата и да се запознаете с краткия отговор, който току що ви 

докладвах до Столична дирекция на вътрешните работи и ако има 

нещо, да го добавите.  Но мисля, че общо взето е, че няма да вземаме 

решение за прекратяване на охраната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, последен доклад 

за  днес.  Аз  се  бях  записала  в  точка  „Разни”,  но  голяма  част  от 

докладите  направих  във  връзка  с  доклади  на  колеги,  затова  в 

момента последен доклад.

Във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-00-694 от 29.11.2016 г. 

„Информационно обслужване”АД се обръща към нас:

„Уважаеми  дами  и  господа,  във  връзка  с  подготовката  за 

отпечатване  на  бюлетините  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум ви молим 

да ни изпратите уводните части.”
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Колеги, това писмо още веднъж ни напомня, че ние трябва да 

изготвим  бюлетините,  сроковете  са  известни,  вече  два  пъти  ги 

споделях  и  на  микрофон,  с  оглед  на  което  ви  моля,  колеги,  до 

следващия  петък  ръководителите  на  работни  групи  да  представят 

обобщена  информация  за  дейността  на  Централната  избирателна 

комисия  по  повод  на  проведените  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и националния референдум, които не 

могат  да  бъдат  обобщени  в  увод  за  бюлетините  за  националния 

референдум  и  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. Тъй като следващото заседание на комисията е 

изнесено  и  няма  да  бъде  излъчвано  онлайн  поради  липса  на 

техническа  възможност,  свиквам  следващото  заседание  тук,  в 

Централната избирателна комисия, следващия вторник от 10,30 часа.

(Закрито в 15,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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