
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 451

На 6 декември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  указ  на  президента  за  насрочване  на 

частичен избор на 19 февруари 2017 г.

Докладва: Ивилина Алексиева

2.  Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор. 

Докладва: Румяна Сидерова

3. Проекти на решения относно промяна в състави на ОИК.

Докладва: Метин Сюлейман

Росица Матева

4. Доклади във връзка с произведените избори за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  и   национален  референдум  извън 

страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

5. Отчет по разяснителната кампания.

Докладва: Росица Матева

5а. Доклад за приемане работата на фирмата за машинното 

гласуване.

Докладва: Ерхан Чаушев
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6. Доклади по медийни пакети.

Докладват:Таня Цанева

Мартин Райков

Бойчо Арнаудов

7. Приемане на хронограма за частичните местни избори на 

19 февруари 2017 г.

Докладва: Румяна Сидерова

8. Доклади по дела, жалби и сигнали

Докладва: Мария Бойкинова,

Румяна Сидерова

9. Искания за отваряне на запечатани помещения

Докладва: Ивайло Ивков, Метин Сюлейман,

       Мартин  Райков,  Румяна  

Сидерова,

     Мария  Бойкинова,  Севинч  

Солакова,

    Емануил Христов

10. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладват: Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,

         Георги Баханов, Владимир Пенев,

         Мария Бойкинова,

11.  Доклад  по  писмо  от  ГД  ГРАО и  писмо  до  Софийска 

районна прокуратура

Докладва: Румяна Сидерова

12.  Доклади по  постановления  на  прокуратури и  писма  до 

прокуратури

Докладват: Метин Сюлейман, 

Ивайло Ивков,

Георги Баханов

13. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, 

Румяна Сидерова,

Ерхан Чаушев, Георги Баханов
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14. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАЩИ: Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 15 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  6 декември 2016 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

Доклад относно указ на президента за насрочване на частичен избор 

на 19 февруари 2017 г.

Докладчик съм аз. 

2.  Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор. 

Докладчик е госпожа Румяна Сидерова

3. Проекти на решения относно промяна в състави на ОИК.

Докладчици са господин Метин Сюлейман и  госпожа Росица  

Матева.

4. Доклади във връзка с произведените избори за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  и   национален  референдум  извън 

страната..

Докладчик е госпожа Йорданка Ганчева.
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5. Отчет по разяснителната кампания.

Докладчик е госпожа Росица Матева.

6. Доклади по медийни пакети.

Докладчици  са   госпожа  Таня  Цанева,   господин  Мартин  

Райков,  господин Бойчо Арнаудов.

7. Приемане на хронограма за частичните местни избори на 

19 февруари 2017 г.

 Докладчик е  госпожа Румяна Сидерова

8.  Доклади по дела, жалби и сигнали.

  Докладчици  са  .госпожа  Мария  Бойкинова,   госпожа 

Румяна Сидерова.

9. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Много докладчици:  господин Ивайло Ивков,  господин Метин  

Сюлейман,  господин Мартин Райков,   госпожа Румяна Сидерова,  

госпожа Мария Бойкинова,  госпожа Севинч Солакова.

10.  Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладчици  са   господин Ерхан Чаушев,   госпожа Иванка  

Грозева,

11.  Доклад по писмо от ГД  ГРАО и писмо до Софийска 

районна прокуратура.

Докладчик е  госпожа  Румяна Сидерова.

12.  Доклади по постановления на прокуратури и писма до 

прокуратури

Докладчици са  господин Метин Сюлейман,  господин Ивайло  

Ивков.

13. Доклади по писма.

.Докладчици са  госпожа Севинч Солакова,  госпожа Румяна 

Сидерова,  господин Ерхан Чаушев.

14. Разни.                    

Колеги,  имате  думата  за  предложения  за  изменение  и 

допълнение на така предложения дневен ред.

Първа беше  госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема   госпожо  председател, 

моля да включите колегата Баханов в т. 10 – искане за изплащане на 

възнаграждения и в т. 13 – доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих го.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Моля  да  ме  добавите  в  точката  за 

изплащане на възнаграждения на Общински избирателни комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,  господин 

Пенев.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  ме  включите  в  т.  10  – 

изплащане на възнаграждения. 
ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   госпожо 

Бойкинова.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в точка 10 

– изплащане на възнаграждения.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   господин 

Андреев.
 Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите  с  предложение  за  приемане  работата  на  фирмата  по 
машинно гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това да бъде 
нова  точка  –  т.  5а,  след  отчета  по  разяснителната  кампания, 
господин Чаушев.

Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Госпожо председател,  моля да ме 

включите в т. 9 – отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   господин 

Христов.
Има ли други предложения? Не виждам, колеги.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Режим на гласуване.
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Гласували  17 членове на ЦИК:  за  –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

Солакова, Таня Цанева);  против – няма. 

Дневният ред  се приема.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъстват   госпожа  Нейкова  и   госпожа  Мусорлиева.   Господин 

Баханов  ме  информира,  че  ще  закъснее.  Нямам  информация  за 

господин Томов, вероятно и той ще дойде на заседанието.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Доклад относно указ на президента за насрочване на 

частичен избор на 19 февруари 2017 г. 

С  вх.  №  ЧМИ-01-49  от  02.12.2016  г.,  публикуван  във 

вътрешната  мрежа,  сме  получили  писмо  от  администрацията  на 

президента на Република България, с което ни изпращат препис от 

Указ  №  378  от  30.11.2016  г.  на  президента  на  републиката.  С 

цитирания  указ  президентът  насрочва  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство  Глоджево,  община Ветово,  област  Русе,  на  19  февруари 

2017 г. 

Колеги, докладвам ви го за сведение.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

2. Предложение  до  президента  на  републиката  за 

насрочване на частичен избор.

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предишно 

заседание ви докладвах пристигнала преписка, съдържаща решение 
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за  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на  община 

Кубрат въз основа на влязла в сила присъда след избора на кмета 

като  такъв.  С  вчерашна  дата  сме  получили  и  предложение  – 

уведомление  от  Общинска  избирателна  комисия  да  направим 

предложение до президента за насрочване на частичен избор за кмет 

на община Кубрат.

Към преписката са приложени всички необходими документи. 

Решението е влязло в сила, защото, както знаете, с изменението на 

ЗМСМА  решенията,  с  които  се  прекратяват  предсрочно 

пълномощия, влизат в сила незабавно и не подлежат на обжалване 

по определени точки от ЗМСМА, в която попада и тази точка,  по 

която са прекратени пълномощията на кмета.

Всички  необходими решения от  всички съдебни инстанции, 

включително  решението  на  комисията  за  прекратяване 

пълномощията и предложенията са в оригинал и са приложени към 

преписката. 

Затова  съм  ви  предложила  да  направим  предложение  на 

президента  на републиката  да  насрочи частичен  избор за  кмет на 

община Кубрат, област Разград.

Номерът  на  проекта  е  4060  и  се  намира  в  папка  с  моите 

инициали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, запознайте се с проекта на решение. Публикуван е във 

вътрешната  мрежа  в  папката  на   госпожа  Сидерова.  Имате  ли 

коментари, забележки, предложения за изменение и допълнение? Не 

виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение. 

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

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

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

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

Румяна Стоева – Сидерова,);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4069-МИ.

Колеги,  моля  да  гласуваме  изпращането  на  писмо  до 

президента  със  стандартен  текст,  с  което  да  му  изпратим  това 

предложение  с  току-що  взетото  решение  ведно  с  прилежащите 

документи.

Режим на гласуване.

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

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

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

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,);   против  – 

няма. 

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:

3. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.

Първи  докладчик  е   господин  Сюлейман.  Заповядайте, 

господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-11-25 

от 23.11.2016 г.  е постъпила молба от Димитър Николов Гулев за 

освобождаването  му  като  член  на  ОИК  –  Съединение,  по  лични 

причини, придружено с предложение от Данаил Николаев Кацарски, 

упълномощен  представител  на  Коалиция  „Патриотичен  фронт“  – 
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НФСБ,  ВМРО,  като  на  мястото  на  Димитър  Николов  Гулев  се 

предлага да бъде назначена Петя Любенова Гогова.

Към  предложението  са  приложени  всички  изискуеми 

документи във връзка с промяната в ОИК – Съединение.

С оглед на това, колеги, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от 

Изборния  кодекс  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да 

освободим  като  член  на  ОИК  –  Съединение,  област  Пловдив, 

Димитър  Николов  Гулев  със  съответното  ЕГН  и  анулираме 

издаденото  му  удостоверение  и  назначим  за  член  на  ОИК  – 

Съединение,  област  Пловдив,  Петя  Любенова  Гогова  със 

съответното  ЕГН,  като  на  назначения  член  на  ОИК  се  издаде 

удостоверение.

Нашето решение подлежи на обжалване съгласно посочения 

ред.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

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

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,);   против  – 

няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4070-МИ/НР.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е   госпожа  Матева. 

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали  се  намира  проект  №  4064. 

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-1183 от 29.11.2016 г., подписана 

от Иван Любомилов Вутов, член на Общинска избирателна комисия 

–  Мездра,  с  която  ни  уведомява,  че  моли  да  бъде  освободен  от 

длъжността, която заема като член на ОИК – Мездра, като подава 

своята  оставка.  Моли  да  бъдат  предсрочно  прекратени 

пълномощията му.

Предлагам  ви  да  вземем решение,  с  което  да  го  освободим 

като  член  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Мездра,  да 

анулираме издаденото му удостоверение така, както съм посочила в 

проекта за решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова,);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4071-МИ/НР.

Моля, продължете,  госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  в  тази връзка  ви предлагам да 

изпратим писмо до политическата сила, която е излъчила  господин 

Иван Вутов. Проектът е в папката с проектен номер 9932.

Само ви уведомявам, че политическата сила има предложение 

за резервен член. Но тъй като следва да се представя, ако назначим 
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този резервен член,  нова декларация по образец,  ви предлагам да 

изпратим писмо, с което да приканим политическата сила в кратък 

срок  да  ни  предложи  нов  член  за  попълване  състава  на  ОИК  – 

Мездра, или, ако поддържа предложението резервният член да бъде 

назначен, съответно той да представи нова декларация. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова,);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  тъй  като  докладчикът  по  точка  4  не  е  в  зала, 

продължаваме с точка пета от дневния ред:

5. Отчет по разяснителна кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  има  няколко  подпапки.  Първата  отгоре  е  БТВ  – 

предлагам  да  започнем  с  нея.  Това  е  отчетът  за  излъчванията  на 

материалите  –  в  случая  видеоклиповете  –  по  разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия. Вътре в тази папка 

се  намират  становищата,  които  са  дали  главният  счетоводител  и 

главния  юрисконсулт  във  връзка  с  изпълнение  на  договора 

съобразно документите, които са изпратени от БТВ – сертификати за 

излъчване  и  всички  необходими  документи,  за  да  се  удостовери 

излъчването  така,  както  е  договорено,  на  видеоклиповете  на 

Централната  избирателна  комисия.  Последният  файл   всъщност 

съдържа информацията за сертификатите по излъчване и по видове 

клипове,  тъй  като  първият  сертификат  беше  изпратен  и  пишеше 
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„Президентски  избори“  и  можеше да  става  ясно  кой  клип кога  е 

излъчен според буквата, която е посочена накрая – А, В, С  D – така 

са номерирани нашите клипове.

Помолих  да  бъде  изпратено  със  записа,  съответно 

референдум и президентски избори, за да бъде ясно, че са излъчвани 

по равно, такова, каквото беше нашето изискване, като единият от 

клиповете, който е за хората с увреждания и който е под индекс „В“, 

той е излъчван и касае и двата вида гласувания.

Така че становището на главния счетоводител и на главния 

юрисконсулт е, че договорът е изпълнен и предлагат на Централната 

избирателна  комисия  да  приеме  работата,  като  там,  където  са 

фактурите,  би следвало да  има и протокол за  приемане,  който да 

бъде  подписан,  и  да  оправомощим  председателя  на  Централната 

избирателна комисия и главния счетоводител да приемат работата, 

съответно да бъде извършено плащането.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  ние  да  приемем 

работата и да бъде извършено плащането.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  

Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  

Цачев, Севинч Солакова )против – няма. 

Предложението се приема.

 Госпожо Матева, продължете със следващия си доклад.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  следващата  подпапка  е 

„Български пощи“. Вътре също са поставени документите във връзка 

с  изпълнението  на  договора  с  „Български  пощи“,  както  и 
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становището на главния счетоводители и на главния юрисконсулт по 

повод изпълнение на договора.

Припомням  ви,  че  договорът  с  „Български  пощи“  беше  за 

отпечатване на плакатите, както и разпространение на агитационни 

и рекламни материали. Виждате, че те са описани като доставки на 

печатни  произведения  и  колети  в  зависимост  от  обема  на 

доставките, както и комплексната услуга „хибридна поща“, която е 

отпечатването  и  разпространението  на  писмата  до  всички  18-

годишни  избиратели,  на  които  ние  изпратихме  лични  писма. 

Становището на главния счетоводител и на главния юрисконсулт е, 

че  работата  е  изпълнена  и  предлагат  да  бъде  приета  работата  по 

договора, за да бъде извършено плащането.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,   Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова )против – няма. 

Предложението се приема.

Беше  одобрено  изпълнението  и  на  договора  за  „Български 

пощи“.

Моля, продължете,  госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото, което виждам, е на Еф Ти 

Би Комюникейшънс. Вътре има доста подпапки. Както си спомняте, 

колеги,  миналата седмица ви информирах, че отчетът е качен във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  от  предишно 

заседание.  Сега  първата  папка,  на  която  пише  „Отчет  – 
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окончателен“,  е  отчет,  в  който  са  описани  по  видове  дейности 

всички извършени дейности, които се съдържат във втората папка 

„ОТЧЕТ“.  Такова  беше  желанието  на  главния  счетоводител  и  на 

главния  юрисконсулт,  за  да  могат  да  проверят  по-добре 

изпълнението на договора, тъй като има три основни дейности по 

договора, които са свързани с няколко поддейности.

Така че ви надявам се да сте се запознали с него. Публикувано 

е и становището на главния счетоводител и на главния юрисконсулт. 

Тяхното  предложение  е  да  се  подпише  приемо-предавателният 

протокол, да се приеме изпълнението на договора. Смятат, че всички 

дейности са изпълнени и да се извърши плащането. Тук вече има 

качен приемо-предавателен протокол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Няма такова.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

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

Солакова, Таня Цанева) против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Продължаваме със следващия доклад на  госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият отчет е за Нова телевизия. В 

папката на Нова телевизия виждате документите, които са свързани 

с отчитане на излъчването на видеоматериалите по разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия. 

Становището  на  главния  счетоводител  и  на  главния 

юрисконсулт е, че е изпълнен договорът. Да се приеме работата и да 

се извърши плащането.



15

Само едно уточнение. Има едно писмо, в което допълнително 

се уточнява, че поради техническа грешка медия-планът, който ни е 

изпратен към договора, е бил с начален час на сутрешния им блок 

7,00 ч., докато програмната им схема – мисля, че към – 12 септември 

се  променя  и  сутрешният  им  блок,  който  се  казва  „Здравей, 

България“,  е  с  начален  час  6,20  ч.  до  9,30  ч.,  така  че  част  от 

излъчванията  са  направени  преди  7,00  ч.  И  тъй  като  това  беше 

установено  при  прегледа,  поискахме  допълнително  обяснение  и 

стана ясно, че е въпрос на техническа грешка.

Така че  ви предлагаме да  приемем работата  и да  извършим 

плащането.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен 

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

Предложението се приема.

Продължете,  госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  в 

момента за сведение. Аз мисля, че го докладвах и по-рано специално 

сертификата за излъчванията от Българско национално радио. То е с 

вх.. № ПВР-20-725 и би следвало да се намира извън общите папки. 

С вх. № ПВР-20-761 е сертификатът за излъчване и справката 

от Българска национална телевизия. В момента и това от Българска 

национална  телевизия  го  докладвам  за  сведение,  тъй  като  беше 
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изпратено  вчера.  Но  виждам,  че  няма  обобщение  на  броя  на 

излъчванията.

Освен това аз, доколкото си спомням, при разговорите с тях 

ние  се  уговорихме,  че  те  ще  направят  излъчване  на  нашите 

видеоклипове не само в БНТ 1, а и в БНТ 2, БНТ Свят, както и в 

регионалните медии. От нашия експерт – връзки с обществеността 

знам,  че  те  имаха  трудности  при  изпращане  на  сертификата  – 

някакви технически проблеми имат и беше трудно да го изпратят. 

Така че ще се свържа отново с БНТ и ще помоля, ако са направили 

излъчвания и в БНТ 2 и БНТ Свят, в регионалните центрове, да ни 

изпратят и за там сведения и данни за броя на излъчванията. Знаете, 

че ние не плащаме за излъчванията в БНТ и БНР. Те са по план-

сметката  за  изборите.  Само  получаваме  информация  за  броя 

излъчвания,  които ви докладвам в момента за  сведение,  но те ще 

бъдат  включени  в  доклада,  който  ще  приемем  под  формата  на 

бюлетина,  който  ще  трябва  да  издаде  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

С това изчерпахте докладите по тази точка. Благодаря.

Връщаме се на точка четвърта от дневния ред:

4. Доклад във връзка с произведените избори за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката  и   национален  референдум 

извън страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което е 

пристигнало по електронната поща и в оригинал с вх. № ПВР-04-01-

358,  като  от  Министерството  на  външните  работи  ни  молят  да 

определим дата и час за извършване на предаването на получените 

по  дипломатическата  поща  изборни  книжа  и  материали  от 
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гласуването извън страната в изборите и съответно в националния 

референдум, във връзка с което ви предлагам и с оглед, че датата и 

мястото  е  съгласувано с  председателя  на  комисията,  с  Народното 

събрание и с отговорните служители и НСО да изпратим писмо, с 

което да определим датата 07.12.2016 г., 10,00 ч., входа откъм зала 

„Св.  София“  за  предаване  на  получените  книжа  и  материали  по 

дипломатическата  поща  от  произведените  избори  и   национален 

референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен 

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, да продължите доклада си.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  току-що  приетото 

решение и с писмо с вх. № ПВР-04-03-54 от 28.11.2016 г., което е от 

ГД   ГРАО,  с  което  ни  молят  да  изпратим  четливи  копия  на 

списъците  от   СИК  извън  страната  за  произведените  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  като  са  посочени 

секциите,  ви  моля  с  протоколно  решение  да  гласуваме  да  бъде 

възложено  на  администрацията  да  бъдат  извадени,  да  им  бъдат 

направени  копия  след  получаване  на  оригиналите  и  съответно  с 

придружително писмо да бъдат изпратени на ГД ГРАО.

Припомням, че копията, с които разполагахме, са нечетливи и 

затова  до  настоящия  момент  не  сме  ги  изпратили,  изчаквахме 
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оригиналите и тъй като това ще се случи в сряда, да можем да ги 

придвижим своевременно. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, коментари има ли? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева) против –  няма.

Предложението се приема.

Продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ПВР-23-171 от 29.11.2016 г., като всъщност това е един плик, в 

който има приемо-предавателни протоколи – Приложение № 93 и е 

получено  от  посолството  на  Република  България  в  Лондон  в 

Централната избирателна комисия на ръка. Предлагам да го приемем 

за сведение и приобщаване към книжата, които ще получим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

коментари? Не виждам.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-

01-357 от 30.11.2016 г., като във вътрешната мрежа по резолюция на 

председателя  се  намира  само  придружителното  писмо,  като 

Дирекция  „Административно  и  информационно  обслужване“  от 

Министерството на външните работи –  госпожа Румяна Коларова, 

и.д.  директор  –  ни  изпраща  приложено  получените  от 

Министерството  на  външните  работи  оригинални  заявления  от 
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българските граждани за гласуване в Гърция и Швеция с приложени 

заявления.

Колеги, предлагам да приемем за сведение и приобщаване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Колеги, коментари има ли? Не виждам.

Продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, използвам с тази точка да ви 

докладвам  и  вх.  №  към  ЕП-03-1  от  06.12.2016  г.  Колеги,  това  е 

писмо,  получено  по  електронната  поща  от   госпожа  Наталия 

Узунова във връзка с реформата на европейското законодателство и 

по-конкретно  акта  за  избиране  на  членове,  като  ви  обръщам 

внимание, че информацията е приложена на български език може би 

и в резултат на писмото, което изпратихме, и ни изпращат за наша 

информация частта от последния доклад относно т. 2.14. 

Запознайте се, докладвам го за сведение.

В  тази  връзка  е  пристигнал  и  преводът  на  неофициалния 

документ на представителството, което съм ви докладвала и който е 

към вх. № ЕП-03-1 от 30.11.2016 г. Има и превод вече. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

С това изчерпахме и точка четвърта от дневния ред.

Колеги, преминаваме към точка 5а от дневния ред:

5а. Доклад за приемане работата на фирмата за машинното 

гласуване.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали има протокол с вх. № ПВР-23-172, което въз 
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основа  на  наше  протоколно  решение  от  29.11.2016  г.  двамата  с 

колегата  Райков  предадохме  флаш-картите  от  машините  за 

гласуване и подписахме съответния приемо-предавателен протокол. 

Това е за сведение.

Пак  във  вътрешната  мрежа  имате  приемо-предавателен 

протокол  относно  извършената  работа  по  договор  №  24  от 

19.10.2016  г.  във  връзка  с  обществена  поръчка  „осигуряване  и 

наемане на машини за гласуване при произвеждане на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката“.  Този  приемо-

предавателен  протокол описва извършените  дейности и съответно 

представя  съответните  протоколи  за  монтиране  на  машините  и 

оказаната  техническа  помощ.  Той  е  изготвен  и  въз  основа  на 

становище  от  служителите  от  администрацията  на  Министерския 

съвет, за които бях ви казал, че ще се обърнем. Те досега са правили 

три – четири пъти обществени поръчки със същия предмет и просто, 

за да завършим цикъла и то е и въз основа на тяхното становище за 

съдържанието на този окончателен приемо-предавателен протокол.

Аз  ви  предлагам  да  приемем  извършената  работа  по 

обществената поръчка и сключения договор № 24 от 19.10.2016 г. 

със  съответния  предмет,  който  ви  казах,  и  да  упълномощим 

председателя да го подпише.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, коментари има ли? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

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

Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева) против –  няма.
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Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, предлагам да приемем работата на 

експертите  Маргарита  Димитрова  и  Станислав  Бакалов  от 

администрацията на Министерския съвет  във връзка с подготвянето 

на становището за изпълнението на договора и съответния приемо-

предавателен протокол, да им приемем работата и да им определим 

възнаграждение от 200 лв., като съответно се предприемат действия 

по изпълнението от наша страна на договора чрез счетоводителя и 

съответните юрисконсулти и финансовия контрол.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, коментари има ли? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

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

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

Предложението се приема.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, сега ви докладвам едно 

писмо с вх. № ПВР -23-173 от 02.12.2016 г. от Сиела – норма, с което 

ни изказват  благодарност  за  нашата работа  и  съдействието,  което 

сме им оказали по изпълнението на техния договор и по същество 

молят за една среща в четвъртък след 15,00 ч. или в петък от страна 

на директора на СМАРТ – МАТИК за Европа и Близкия Изток и 

съответния екип на Сиела Норма, за обсъждане на резултатите от 

провеждането  на  изборите  и  съответно  предоставяне  на  опит  и 

допълнителни  идеи  от  СМАРТ  МАТИК  и  ни  предлагат  среща  в 

четвъртък или в петък.
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Аз мисля, че е добре да се видим и ви предлагам в четвъртък, 

въпреки че имаме заседание, може би от 15,30 ч. или в петък. Добре, 

предлагам четвъртък в 15,30 ч. да се видим с тези колеги. Винаги 

можем да научим и допълнителни, нови неща. Аз предлагам тази 

среща да бъде в 15,30 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, коментари има ли? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

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

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

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.

 Господин Чаушев, моля да подготвите едно кратко писмо, тъй 

като  писмено  сме  адресирани,  че  приемаме  това  предложение  и 

предлагаме  срещата  да  се  състои  в  Централната  избирателна 

комисия в четвъртък в 15,30 ч.

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали са уводите към бюлетина – моята част като 

ръководител на група 1.10, като те в голяма част се припокриват, тъй 

като всъщност всички наши решения за гласуването извън страната 

и за националния референдум са ни общи. Така че докладвам го за 

сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви едно писмо с вх. 

№  ЦИК-00-690  от  25.11.2016  г.  То  се  намира  в  папка  с  моите 

инициали, извън останалите подпапки. Разпределено е на колегата 

Христов, но всъщност, тъй като е от "Информационно обслужване" 

АД,  то  е  отговор  на  наше  запитване,  ако  си  спомняте,  за 

информация, която да ни предостави "Информационно обслужване" 

АД за периода на изборите в рамките на предизборната кампания и 

разяснителната такава, за посещенията на нашата интернет-страница 

и  по-конкретно  информацията  във  връзка  с  Google  adwords, 

информацията  от  "Информационно  обслужване"  АД,  че 

посещенията са 44 268, а отчетът на STB ни показва, че съобразно 

тяхната  информация и  данни от  Google  adwords   посещенията  на 

страницата са 43 115. Тоест, общо взето имаме коректно отчитане на 

дейността.

Само  това  исках  да  ви  предоставя  за  сведение.  Останалата 

информация  от  "Информационно  обслужване"  АД  също  е  за 

сведение. Така че можете да се запознаете. Има данни от страната, 

по градове, от извън страната, по континенти, по държави. Тя е по-

скоро  за  собствена  информация  на  Централната  избирателна 

комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Колеги,  продължаваме със  следващ доклад,  а  именно  точка 

седма от дневния ред:

7. Приемане на хронограма за частичните местни избори.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:   Госпожо  председател,  аз 

констатирах,  че  по  някаква  причина  съм  изтеглила  с  един  ден 

датите. Ако искате, по-нататък в заседанието да го докладвам, за да 



24

си  ги  проверя.  Изведнъж  направих  тази  констатация  и  да  ви 

предложа коректната хронограма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Струва ми се, че всички 

приемаме това предложение.

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред:

8. Доклади по дела, жалби и сигнали

Първи докладчик е  госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви частна жалба от 

Станислав  Тодоров  Трифонов  против  определение  по 

административно дело № 12774 от 2016 г.,  с което беше оставена 

жалбата  му  като  недопустима  и  делото  прекратено.  Съответно 

жалбата  ни  е  изпратена  с  възможност  да  вземем  становище  в 

тридневен срок.

Моля  за  вашето  одобрение,  тъй  като  вчера  изтичаше 

тридневният срок, тоест, в неделя – неприсъствен ден. В понеделник 

отговорът, който изпратихме до Върховния административен съд, се 

намира в моята папка. Моля за вашето последващо одобрение.

Най-общо в отговора казваме, че определението на Върховния 

административен  съд  е  правилно  и  законосъобразно,  тъй  като  са 

налице основанията на чл. 159,  т. 1 и т. 4 от АПК за недопустимост 

на жалбата, а именно т. 1 – жалбата е срещу акт, който не подлежи 

на самостоятелно оспорване,  и т.  4 от чл. 159 – че липсва правен 

интерес от оспорване на настоящото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  все  пак  като  орган, 

който  прилага  Изборния  кодекс,  първо  да  се  позовем  на 
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разпоредбите  на  Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в 

държавната власт и местното самоуправление. Хора, дайте да не си 

скарваме само АПК в работата, след като ние работим по Изборен 

кодекс.  Знам  какво  е  писал  на  три  инстанции  Върховният  съд  и 

половин ред относно специалния закон.

Ние  трябваше  да  подчертаем,  че  по  специалния  закон  има 

посочено кой може да обжалва. Това е инициативен комитет, не е 

между  посочените  в  специалния  закон,  че  може  да  обжалва 

резултати. Няма нужда да го допълваме, щом сте го изпратили, но не 

трябва да бъде на втора страница, а трябва да се започне с това. Ние, 

без да искаме, се вкарваме в роля, която не е наша, още повече че не 

ни  е  това  същността  като  орган.  Не  е  АПК  водещият  закон  в 

момента.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова. 

Аз моля в залата да се говори на микрофон, а не на микрофони 

и извън микрофон.

 Господин Ивков, правя Ви забележка. Не можем да говорим 

на микрофон и извън микрофон.

 Госпожа  Бойкинова  вдигна  ръка.  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  становището  мисля,  че 

много  точно  и  ясно  съм  изразила,  че  разпоредбата  на  чл.  24  от 

специалния  закон  изрично  регламентира,  че  законността  на 

резултатите от националния референдум може да се оспори само от 

лицата по чл. 10, ал. 1 и 2, а очевидно е, че жалбоподателят не е от 

категорията  на  тези  лица,  тъй  като  е  инициативен  комитет, 

регистриран  с  Решение  №  3618  за  участие  в  информационно-

разяснителната кампания. Именно това е целта и предметът на този 

инициативен комитет.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Правя Ви забележка,  госпожо Сидерова, моля Ви да говорите 

на микрофон.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Това  е  материално-правната 

разпоредба.  Основанията за недопустимост са изрично изброени в 

чл. 159.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Много се извинявам, но разпоредбата 

на чл. 24 не е материално-правна. Разпоредбата на чл. 24 от Закона 

за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление  е  процесуална.  И  Законът  за  прякото  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление,  и 

Изборният  кодекс  съчетават  в  себе  си  и  материално-правни,  и 

процесуално-правни  разпоредби.  Това  е  особеността  на  тези 

специални закони и за нас като комисия е достатъчно, че този субект 

няма  право  на  жалба,  поради  което  жалбата  му  е  недопустима. 

Точка!

Това  беше  моето  съображение  и  за  мен  е  тревожна 

тенденцията да ни прекарват под общите разпоредби на АПК, а те 

според Изборния кодекс са  приложими само в  посочените в  него 

случаи. Само в посочените в него случаи! Имаме си изрична норма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги,  предложението  на  докладчика  е  последващо 

одобрение. Преди да го подложа на гласуване от проведените дебати 

за мен като председател на ЦИК стана категорично ясно, че в друг 

случай, когато изтичат срокове, ще свиквам – дори и да не е свикано 

заседание – заседание, защото в ЦИК има различни позиции.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Всъщност това щеше да бъде и моето 

предложение.  Предвид  разразилия  се  дебат  аз  съм  съгласна  с 

изпратеното  становище,  но считам,  че  по особено  важни въпроси 

ние имаме механизъм, по който, въпреки и да не заседаваме, да си 

съгласуваме мненията и становищата и всички колеги да могат да си 

дадат мненията или забележките, ако имаме такива, по даден въпрос.

В конкретния случай считам, че това не е направено. Но ще 

гласувам  за  последващо  одобрение,  защото  всъщност  пред 

комисията  няма  друг  вариант  освен  последващо  да  одобрим 

становището.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Придаваме твърде голямо значение на едно 

становище, което на всичкото отгоре е абсолютно правилно и което 

е в унисон със самото определение на съда. Това дали ще бъде на 

първа  или  на  втора  страница  –  единият  Ви  аргумент  –  няма 

абсолютно  никакво  значение.  А  от  20  юристи,  има  20  различни 

начина на изказ. Освен това ние ще се явим пред петчленен състав, 

където ще можем да изразим мнението си и нищо не налага някаква 

паника да се създава или да обсъждаме толкова надълго и нашироко, 

включително и да  се свикват нарочни заседания.  Нима ние знаем 

какво  ще каже  нашият  процесуален  представител  в  съдебна  зала, 

когато се явява, или може би и там трябва да разискваме позицията 

си пред съда?!?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Колеги, има ли други становища? Не виждам.



28

Колеги, подлагам на гласуване с последващо одобрение - да 

одобрим изпращането на това становище.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  

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

Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и  

Цветозар Томов);  против – няма. 

 Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  предишно  заседание  ви 

докладвах сигнал от Коалиция за Хасково, представлявана от Иван 

Николов  Иванов  относно  –  според  него  –  незаконосъобразни 

действия на членовете на ОИК относно прекратяване пълномощията 

на общински съветник. 

Отново  с  вх.  №  МИ-11-26  от  02.12.2016  г.  имаме  същия 

сигнал, с който ни уведомява, че Общинската избирателна комисия 

не е свикала заседание относно прекратяване на пълномощията на 

общинския  съветник  и  Централната  избирателна  комисия  не  е 

отговорила на подадения от него сигнал. 

Както  ви  докладвах  на  29.11.2016  г.,  аз  се  свързах  с 

председателя  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Хасково,  и 

въпреки  твърдението  в  сигнала,  подаден  от  дата  02.12.2016  г., 

Общинската избирателна комисия се е събрала на 02.12.2016 г. и е 

прекратила пълномощията на Гинка Тодорова Пейчева и съответно е 

избрала следващия общински съветник от листата.

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.
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Преди  да  продължите,  госпожо  Бойкинова,  упълномощавам 

госпожа Солакова да води заседанието.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам ви възражение  с 

вх.  №  ПВР-20-758  от  01.12.2016  г.  от  Пламен  Стоянов  Пенчев, 

управител на фирма „Е – дневник“ ЕООД. Възражението е против 

акт  №  28-ПВР,  издаден  от  Централната  избирателна  комисия  на 

14.11.2016 г. 

След като се запознах с възражението, установих, че с наше 

Решение № 4018-ПВР сме установили нарушение на страницата на 

в. „Дневник“, като погрешно сме установили адреса и седалището на 

управление на собственика на интернет-страницата. Погрешно сме 

установили, че това е фирма „Е – дневник“ ЕООД и съответно актът 

за  установяване  на  административно  нарушение  е  връчен  не  на 

установения  нарушител,  а  именно  на   господин  Пламен  Стоянов 

Пенчев.

Затова  ви  предлагам  решение  за  поправка  на  техническа 

грешка  в  Решение  №  4018-ПВР,  като  навсякъде  текстът  „Е  – 

дневник“  ЕООД да  се  чете  „Икономедия“  АД,  която  всъщност  е 

собственик на интернет-страницата. 

След  решението  ще  ви  докладвам  и  писмо  до  подалия 

възражението срещу акта.

Проектът за решение се намира във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в папката с 

инициалите на колегата Бойкинова се намира проектът на решение 

за поправка на техническа грешка в Решение № 4018-ПВР.

Колеги, има ли становища? Не виждам.

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

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

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

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

Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов);  против – 1 (Йорданка 

Ганчева). 

Решението се приема.

Решението има № 4072-ПВР.

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  има  изготвено  и  писмо  до 

господин  Пламен  Стоянов  Пенчев,  с  което  го  уведомяваме,  че 

Централната избирателна комисия е разгледала неговото възражение 

и  съответно  връченият  акт  за  установяване  на  административно 

нарушение  няма  да  бъде  изпратен  на  областния  управител  за 

съставяне на наказателно постановление. Вместо това Централната 

избирателна  комисия  е  изменила  решението,  с  което  е  допуснала 

техническа  грешка,  като  навсякъде  ще  бъде  изписано  правилно 

наименованието  на  дружеството  и  съответно  на  него  ще  бъде 

издаден акт за установяване на административно нарушение.

Ако сте съгласни с този текст, моля да го гласуваме.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, подателят 

на  възражението  да  бъде  уведомен,  че  е  допусната  поправка  на 

техническа  грешка  в  решението  и  този  акт,  който  на  него  му  е 

предявен, няма да бъде изпратен на областния управител.

Ако  нямате  коментари  и  възражения,  други  становища,  да 

преминем към гласуване.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Стоева  –  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам ви да  анулираме 

издадения  акт  №  28-ПВР  за  установяване  на  административно 

нарушение и в писмото ще добавя, че актът ще бъде анулиран.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението за протоколно решение за анулиране на съставения 

акт за административно нарушение.

Режим на гласуване, ако нямате други становища.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Стоева  –  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Бойкинова, с докладите си.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам ви вх. 

№  ПВР-07-62  от01.12.2016  г.  писмо  от  Столична  община,  район 

„Изгрев“,  с  което  ни  връщат  акт  за  установяване  на 

административно нарушение № 26, който е връчен. Това е против 

собственика  на  интернет-страницата  „  Клуб  –  Z“  „Зебра  БГН“ 

съответно  постъпило  с  вх.  №  ПВР-20-756  от01.12.2016  г.  и 

възражение  от  „Зебра  БГН“  АД.  Актът  и  възражението  и  цялата 

преписка ще бъдат изпратени на областния управител за издаване на 

наказателно постановление.
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Също така ви докладвам и надлежно оформен и подписан акт 

за  установяване  на  административно  нарушение,  съставен  срещу 

РТЕ.НЕТ  ООД,  видно  от  писмото  на  Столична  община,  район 

„Средец“.

Също така е връчен акт № 17 – пак срещу РТЕ.НЕТ ООД и 

съответно от район „Оборище“ имаме върнат акт № 1 срещу „Фокус 

Нунти“ ООД, който не е връчен. Район „Оборище“ въпреки нашето 

писмо не ги връчва на място, а с покана нарушителят да се яви за 

връчване  на  акта.  Но  са  осъществили  връзка  на  адреса  с 

представител  на  фирмата,  поради  което  предлагам  да  се  опитат 

нашите  юристи  да  го  връчат  на  посоченото  седалище и адрес  на 

управление на „Фокус Нунти“ ООД.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги,  във  връзка  с  взетото  преди  мъничко  решение  е 

№ 4072-ПВР.

Продължаваме със следващ докладчик –  госпожа Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  получили  сме  сигнал  от 

господин  Костадин  Кирилов  Величков,  който  е  бил  член  на 

секционната  избирателна  комисия  в  с.  Цръклевци.  Сигналът  е  с 

вх.  №  ПВР-22-708  от  01.12.2016  г.   Господин  Величков  ни 

информира, че община Драгоман не е изплатила възнагражденията 

на  секционните  избирателни  комисии,  както  в  София,  и  в  други 

градове, в деня при предаването на изборните книжа и материали. 

Няколко пъти са ходили в общината и по-важното като сигнал е, че и 

към настоящия момент не са изплатени възнагражденията за втория 

тур.  От  общината  им  отговаряли,  че  Централната  избирателна 

комисия  не  била  превела  парите  за  секционните  избирателни 

комисии, което е откровена заблуда, за да не кажа другата дума. 
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Затова ви предлагам писмо, което се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали, със съдържание:

„Въз основа на протоколно решение – от днешна дата ще бъде 

– и по повод на Вашия сигнал за неизплатени възнаграждения от 

втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 

ви уведомяваме, че ЦИК не изплаща и не контролира изплащането 

на възнагражденията на СИК. Средствата за възнаграждения на СИК 

се  превеждат  на  общините  от  администрацията  на  Министерския 

съвет чрез областните управители. 

Вашият  сигнал  изпращаме  до  администрацията  на 

Министерския съвет и областния управител на Софийска област.“

Затова  писмото  е  до   господин  Величков,  копие  до 

администрацията  на  Министерския  съвет  и  с  копие  до  областния 

управител.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка.  Моля,   госпожа 

Грозева да отчете резултата.

Моля, гласувайте.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Росица 

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Севинч  

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

Предложението се приема.

Колеги, изчерпахме точка осма.

Продължаваме с точка девета от дневния ред:

9. Искания за отваряне на запечатани помещения.
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Първи докладчик е  господин Ивков. Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  подготвил  съм проект,  който  се 

намира  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  и 

пристигнало  искане  с  вх.  № ПВР-14.83  от  02.12.2016  г.  Страшно 

много са изборите, от които се съхраняват книжа и материали, те се 

съхраняват на два етажа. Става дума за Садово. Те искат да предадат 

голяма част от книжата и материалите на „Държавен архив“,  като 

едните са от 2009, за които не се изисква разрешение.

Обръщам  ви  внимание,  че  в  помещението  на  4-ия  етаж  се 

съхраняват и книжата от изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и  национален референдум от 2016 г. Също така трябва 

да вземем предвид, че има висящо дело по обжалване резултатите от 

референдума. 

Преди известно време взехме протоколно решение или просто 

се  обедини комисията  –  аз  не  бях  на  това  мнение –  да  изчакаме 

докато  не  свършат  делата  преди  да  разрешаваме.  Тук  обаче  си 

позволявам да ви дам проект за решение, защото хората явно искат 

да направят пълна реорганизация и да сложат в ред помещенията, да 

предадат на „Държавен архив“ книжата и материалите от няколко 

произведени избори и референдуми. Не виждам какво пречи, когато 

по реда, установен с решение на Централната избирателна комисия 

и съгласно Изборния кодекс, ние разрешим отварянето и не виждам 

защо трябва да изчакваме, без да знаем до кога ще се проточи това 

дело.

Затова аз ви го докладвам като проект днес. Преценете. Мисля, 

че  коректно  припомням  за  който  не  внимава.  Това  е  принципно 

проблемът,  че  там  има  и  книжа,  които  са  от  националния 

референдум  през  2016  г.  За  мен  не  е  проблем  съответните 
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длъжностни лица по установения ред да извършат действията, които 

искат, съгласно закона и нашето решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  предлагам  да 

следваме  установената  практика.  Във  всички  останали  случаи,  в 

които  преценихме,  че  няма  да  разрешим  в  момента  отваряне  на 

помещение, беше с подобно искане за реорганизация, подреждане на 

книжата,  за  предаване  на  част  от  книжа,  които  се  съхраняват  от 

предходни избори от 2011 г.  на „Държавен архив“,  но ние взехме 

решение,  че  до  приключване  на  съдебното  производство  по 

обжалване  на  резултатите  от  референдума,  няма  да  разрешаваме 

отваряне  на  помещения,  в  които  се  съхраняват  книжа  от 

произведения  национален референдум. А в крайна сметка в закона 

има  посочени  срокове,  в  които  би  следвало  да  приключи  това 

производство. 

Така че се надявам, че няма да бъде толкова дълго, колкото се 

проточваха от местните избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Матева.

Разбирам, че Вашето предложение е както е практиката досега 

–  да  изпратим  едно  писмо  със  стандартен  текст  –  че  след 

приключване на производството ще им разрешим.

Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.

Колеги,  в  зала  постъпи предложението от  госпожа Матева, 

което ще подложа първо на гласуване.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Таня Цанева);  против – 2 

(Ивайло Ивков и Цветозар Томов). 

Предложението се приема.

Колеги,  отговаряме с  писмо със  съдържанието,  изложено от 

госпожа Матева.

Колеги, продължаваме със следващ докладчик в зала по тази 

точка –  госпожа Сидерова.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-14-219 

се  получили искане  от  кмета  на  община  Крумовград  да  им бъде 

разрешено  да  отворят  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  произведените  на  25.10.2015  г. 

общински  избори  и   национален  референдум,  за  да  приберат 

книжата  и  материалите  от  частичния  избор  за  кмет  на  кметство 

Долна кула, който ще се произведе на 11.12.2016 г.

Предложила  съм  и  решение  със  следното  съдържание. 

Особеността  е  отваряне  на  помещението,  обаче  да  бъде  отворено 

един час преди края на изборния ден от комисията и при спазване на 

всички изисквания по Решение № 2662. Това е особеното, защото в 

писмото няма някакво искане,  че нещо се налага да бъде правено 

предварително. Затова им разрешаваме да го отворят един час преди 

края  на  изборния  ден,  след  което  отново  да  го  запечатат,  а  при 

евентуален тур – също един час преди края на изборния ден.

Проектът се намира във вътрешната мрежа в папка с  моите 

инициали под № 4061.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, коментари? Не виждам.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Таня Цанева и  

Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4073-МИ.

Третият  докладчик  по  тази  точка  е   господин  Райков. 

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Здравейте,  колеги!  Във  вътрешната 

мрежа в папка с  моите инициали от днешно заседание се  намира 

искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Никола 

Козлево,  област  Шумен,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

23 и 30 октомври 2011 г. във връзка с предаване на изборни книжа 

на отдел „Държавен архив“, гр. Шумен.

Постъпило  е  искане  с  вх.  № ПВР-14-80  от  30.11.2016  г.  на 

Централната  избирателна  комисия  от  Ешреф  Реджеб  –  кмет  на 

община Никола Козлево, област Шумен. Към писмото са приложени 

заверени копия на заповед на кмета и заверено копие на протокол.

Срокът  за  съхранение,  предвиден  в  чл.  457,  ал.  5  от  ИК,  е 

изтекъл.  Книжата  и  материалите  подлежат  на  архивиране  и 

експертиза  при  спазване  изискванията  на  Закона  за  националния 

архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, 

след което се предават в отдел „Държавен архив“.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс,  Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. и т. 30 от 

Решение  №  2662-МИ/НР  от  18  октомври  2015  г.  на  ЦИК 

Централната избирателна комисия реши:
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Разрешава  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община 

Никола Козлево, област Шумен. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Райков.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Цитираме срока за  съхранение по чл.  457. 

Това  не  беше  ли  за  местните  избори?  В  решението  говорим  за 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Това  е  едното.  Ако не  е 

така, просто да се запише коректният текст.

Колега,  казвате,  че  към  писмото  са  приложени  заповед  на 

кмета и заверено копие от протокол от 28.09.2016 г. Можете ли да 

кажете какъв е този протокол, който е приложен към това писмо, тъй 

като и в основанията се цитира едно Решение № 1392 от 06.01.2015 

г. Всъщност това не беше ли решението за срока за съхранение на 

книжата? 

МАРТИН РАЙКОВ: Искате да Ви прочета протокола ли?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Райков, отговорете на поставения въпрос.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Да  ви  прочета  протокола:  „Днес,  на 

28.09.2016 г. в изпълнение на разпоредбите…. се отвори запечатан 

метален шкаф ….“

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  време  за 

запознаване с преписката.

МАРТИН РАЙКОВ: Добре, колеги, аз ще направя корекциите. 

Махам  протоколите,  които  са  изброени,  тъй  като  са  попаднали в 

преписката, и остава само решението. Махам втория абзац.

Предлагам да го подложим на гласуване.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Райков.

Колеги, режим на гласуване на така предложения ни проект на 

решение ведно с автокорекция, която си направи докладчикът.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за  –  18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов);   против  – 1 

(Росица Матева). 

Решението се приема.

Решението има № 4074-ПВР.

Продължаваме със следващ докладчик по искания за отваряне 

на запечатано помещение  –  господин Сюлейман.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № 

ПВР-14-82 от 01.12.2016 г. и в оригинал на 05.12.2016 г. от кмета на 

община  Каолиново,  област  Шумен,  за  разрешаване  достъп  до 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.  с  цел  извършване  на 

експертиза,  обработване  и  предаване  на  изборните  книжа  и 

материали в отдел „Държавен архив“ в Шумен.

Подготвил съм проект на решение във връзка с това постъпило 

искане,  който  се  намира  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали  от  днешно  заседание,  с  което  предлагам  да  разрешим 

отварянето на запечатано помещение в община Каолиново, област 
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Шумен,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката, 

произведени  на  23  и  30  октомври  2011  г.  с  цел  извършване  на 

експертиза,  обработване  и  предаване  на  изборните  книжа  и 

материали в отдел „Държавен архив“ в Шумен.

Достъпът до запечатаните помещения да се осъществи по реда 

на т. 30 от наше Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. от 

комисията от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на 

общината.  За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 

протоколи съобразно изискванията на т. 31 от същото решение на 

Централната избирателна комисия, като копие от заповедта на кмета 

за определяне на длъжностните лица от общинската администрация 

и съставеният протокол да се изпратят на Централната избирателна 

комисия.

След предаването на книжата от произведените през 2011 г. 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  в  отдел 

„Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали, 

кметът на общината да изпрати в Централната избирателна комисия 

информация,  която  съдържа  основанието  и  реда  за  отварянето  на 

помещението,  резултата  от  експертизата  на  експертната  комисия 

относно ценността на документите и предаването им за постоянно 

съхранение, както и за унищожаването.

Решението  подлежи на  обжалване  така,  както  е  посочено  в 

проекта на решение.

Предлагам да одобрим така предложения проект на решение за 

отваряне на запечатаното помещение в Каолиново.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Сюлейман.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4075-ПВР.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Бойкинова.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане от кмета 

на община Златарица с вх. № ПВР-14-79 от 30.11.2016 г. 

В писмото кметът на община Златарица иска разрешаване за 

отваряне  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове, изборите за президент и вицепрезидент от 2011 г., изборите 

за президент и вицепрезидент на Републиката от 2016 г., избори за 

членове  на  Европейския  парламент,  избори  за  народни 

представители.

Искането е с цел да се архивират подлежащите на архивиране 

книжа от изборите за президент и вицепрезидент от 2011 г.

Предлагам да отговорим с писмо така, както приехме, че ще 

разрешим  отваряне  на  помещенията,  в  които  се  съхраняват 

изборните  книжа  и  материалите  от  произведените  избори  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и   национален 

референдум  от  2016  г.  след  приключване  на  съдебното 

производство. Срокът за обжалване вече изтече, но вече има съдебно 
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производство  по  оспорване  на  резултатите  от  гласуването  в 

националния референдум.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Севинч  

Солакова,  Таня Цанева и  Цветозар Томов);   против  – 1  (Ивайло 

Ивков). 

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик –  госпожа Солакова. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

от община Хисаря с вх.  № МИ-14-218 от 24.11.2016 г.  Тук не се 

налага  с  решение  да  разрешаваме  достъпа  до  запечатаното 

помещение, в което се съхраняват книжа и материали от местните 

избори през 2015 г.,  тъй като става  дума за  постъпило искане по 

досъдебно  производство  №  168/2016  г.  по  описа  на  Районно 

управление на МВР – гр. Хисаря.

В  тези  случаи  съгласно  наше  Решение  №  2662-МИ/НР  от 

18 октомври 2015 г. отговаряме с писмо, че достъпът трябва да бъде 

осъществен  съгласно  изискванията  на  това  решение  и  по-точно 

съгласно  т.  30  и  31  от  цитираното  решение  на  Централната 

избирателна комисия. 

Проектът на писмо се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали под № 9921 в днешна папка „Заседания – до кмета 

на община Хисаря“.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Севинч  

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

Предложението се приема. 

Продължаваме  с  последен  докладчик  –   господин  Христов. 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има един 

проект  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Ситово, 

област  Силистра,  във  връзка  с  извършване  на  експертиза  и 

предаване на документите от изборите за президент и вицепрезидент 

през  2011  г.  на  отдел  „Държавен  архив“  –  гр.  Силистра,  за 

архивиране 

В писмото, което е пристигнало по електронната поща с № 14-

81, а не „78“, на 01.12.2016 г. – това нещо ще се поправи – не беше 

описано  дали  в  това  помещение  се  съхраняват  други  книжа  и 

материали. Преди да вляза в залата се обадих по телефона. Кметът 

беше  в  отпуск,  но  секретарката  му  каза,  че  става  въпрос  за 

помещение, което е в старата административна сграда на общината и 

в  което  се  съхраняват  по  принцип  книжата  и  материалите  от 

изборите  преди  2015  г.  в  обособени  помещения.  А  книжата  и 

материалите  в  новите  избори,  след  2015  г.,  се  намират  в  новата 

сграда.
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Така че тук няма никакъв проблем.

В тази връзка  именно съм подготвил и проекта за  решение, 

като тук ще се съобразя с това, което  господин Цачев каза за срока 

по чл. 457 – че касае местните избори. Затова го поправям. Срокът за 

съхранение е петгодишен и е изтекъл.

В  самото  решение  добавям,  че  става  въпрос  за  запечатано 

помещение  на  ул.  „3  март“  №  66  в  община  Ситово,  тъй  като 

посочвам, че това е старата сграда. Всичко останало е така, както е 

при всички останали колеги – как да бъде осъществен достъпът до 

запечатаното  помещение,  какви  действия  и  протоколи  да  бъдат 

направени  и  да  бъдат  изпратени  на  Централната  избирателна 

комисия, за което, разбира се, да бъдем уведомени.

Това е предложението ми,  госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Христов.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

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, Йорданка  

Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова  и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4076-ПВР.

С това изчерпахме и точка девета от дневния ред.

Колеги, продължаваме с точка десета от дневния ред:

10. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
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Първи докладчик е  господин Чаушев. Заповядайте, господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  15-10-49  от 

30.09.2016 г. сме получили искане от ОИК – Твърдица, за изплащане 

на възнаграждение за проведено заседание на 30.08.2016 г., на което 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем 

члена. На това заседание са прекратили предсрочно пълномощията 

на кмет на кметство Червенково, община Твърдица.

Поради това аз предлагам на основание чл. 42, ал. 1, т.  1 от 

ЗМСМА да им се удовлетвори  въпросното искане за изплащане на 

възнаграждение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

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

 Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, с вх. № МИ-15-885 от 26.07.2016 г. 

сме  получили  искане  и  от  Общинска  избирателна  комисия  – 

Главиница,  област  Силистра,  за  проведено  заседание  на 

22.07.2016 г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и шест члена. На това заседание въз основа на 

Указа  са  изготвили  съобщение  и  са  предприели  организационни 
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действия  във  връзка  с  произвеждането  на  съответните  избори  в 

община Главиница, които междувременно бяха и проведени.

Предлагам на основание чл. 463, ал. 1 от ИК да им се изплати 

и това възнаграждение.

И за двете преписки, които докладвах, има контролен лист за 

предварителен  контрол  и  съответните  справки  от  счетоводството, 

поради което предлагам да се одобри и това искане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Чаушев.

Колеги, има ли 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,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов);  против – няма. 

 Предложението се приема.

Следващ докладчик е  госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-1175 от 28.11.2016 г. сме получили 

писмо от Общинска избирателна комисия – Чипровци, с искане за 

изплащане  на  възнаграждение  за  едно  проведено  заседание  на 

24.11.2016 г. На заседанието са присъствали председател, заместник-

председател,  секретар  и  седем  члена.  На  въпросното  заседание 

Комисията е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на с. 

Горна  Ковачица,  община  Чипровци,  област  Монтана  –   господин 

Петър Леков Иванов – на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА.
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Предлагам  ви  да  гласуваме  изплащането  на  това 

възнаграждение.

Между  другото,  на  30-ти  е  пристигнало  ново  искане  за 

изплащане  на  три  дежурства,  но  видях  несъответствия  в  датите, 

поради което ще ви го докладвам по-късно.

Предлагам сега да утвърдим само искането за изплащане на 

заседанието, което е окомплектовано. Изпратили са ни и протокола 

от проведеното заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

 Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-1190  от 

30.11.2016  г.  сме  получили  искане  от  Общинска  избирателна 

комисия  –  Монтана,  за  проведено  заседание  на  28.11.2016  г.  На 

заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и осем члена. На въпросното заседание са разгледали отказ 

за образуване на досъдебно производство по преписка № 316/2016 г. 

по описа на Районна прокуратура – Монтана. 

Изпратили  са  ни  копие  от  отказа,  придружително  писмо  и 

постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство.



48

Предлагам  да  утвърдим  изплащането  на  едно  заседание  на 

28.11.2016 г. на Общинска избирателна комисия – Монтана.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

 Предложението се приема.

 Следващият  докладчик  е   господин  Баханов.  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  докладвам ви  вх.  № 

МИ-15-1169 от 24.11.2016 г. В Централната избирателна комисия е 

постъпило искане от  Общинска избирателна  комисия –  Петрич,  с 

което  желаят  да  им  бъдат  заплатени  възнаграждения  за  пет 

проведени заседания.

Първото заседание е на 20.06.2016 г. Описали са подробно кои 

са  присъствали,  кои  са  отсъствали  от  заседанието.  Същото  е  във 

връзка с определяне на лица от Общинската избирателна комисия, 

които да присъстват при разпечатване на помещението и предаване 

на  оригинални  избирателни  списъци  на  секция  30  и  31  от 

проведения националния референдум на 25.10.2015 г. във връзка с 

разследване по досъдебно производство.

Второто  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  е  за 

проведено заседание  на  01.08.2016 г.,  на  което е  било разгледано 
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искането  на   господин  Вельо  Илиев  да  бъде  освободен  като 

общински съветник и обявяване за избрана на следващия кандидат 

от  листата  на  МК  „Роден  край“.  Разгледали  са  заявлението  и  са 

решили да се изпрати уведомление до Вельо Илиев, да му се укажа, 

че има право в тридневен срок да направи свои възражения. 

След това на 08.08.2016 г.  са провели заседание, на което са 

прекратили пълномощията на общинския съветник Вельо Илиев и са 

обявили следващия – Росен Велев – за избран от МК „Роден край“.

За четвъртото заседание, което е проведено на 15.11.2016 г., е 

направено  искане  за  изплащане  на  възнаграждение.  На  това 

заседание отново е разгледано искане за прекратяване предсрочно на 

пълномощия  на  общински  съветник  Христо  Георгиев.  Отново  е 

направена  процедурата,  с  която  му  е  указано,  че  има  право  в 

тридневен  срок  от  получаване  на  решението  да  направи  писмено 

възражение пред ОИК. 

След  като  са  констатирали,  че  такова  не  е  постъпило,  на 

19.11.2016 г. са провели заседание, с което същият е бил освободен 

като общински съветник, тоест, прекратени са му пълномощията и 

са обявили следващия за избран за общински съветник от листата на 

Коалиция „Народен съюз“ – Георги Стоилков.

Преписката  и  искането  са  комплектувани  с  необходимите 

документи,  заверени  от  председателя  на  Общинска  избирателна 

комисия  –  Петрич.  Също  така  заявлението  е  проверено  от 

финансовия контрольор и от юристите на ЦИК. Има контролен лист 

за предварителна проверка и е приложена справка.

Ето  защо  ще  ви  моля,  уважаеми  колеги,  да  подложим  на 

гласуване  и  да  одобрим  направените  искания  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведени  пет  заседания  от  Общинската 

избирателна комисия – Петрич.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.  

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По тази точка нямам други доклади.

Но, уважаема  госпожо председател, тъй като дойдох по-късно 

и виждам, че точка осма – Доклади по дела, жалби и сигнали – е 

минала, а имам разпределено на доклад на 01.12.2016 г. от Столична 

община, район „Средец“ за връчен акт,  просто ще ви моля да ми 

дадете думата да го докладвам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  докладвайте  го, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  С  вх.  № ПВР-07-61  от  01.12.2016  г.  в 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  от  Мария 

Рачкова,  кмет  на  район  „Средец“,  с  което  ни  връща  приложено 

оформен  и  подписан  в  оригинал  акт  за  установяване  на 

административно нарушение № 24-ПВР от 14.11.2016 г.,  съставен 

срещу  „Стандарт  нюз“  АД   с  посочено  седалище  и  адрес  на 

управление, представлявано от Славка Бозукова, като е описано, че 

актът е връчен на Ирина Велева в качеството й на пълномощник. 
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Има  протокол  за  посещение,  самият  акт,  който  е  подписан  от 

въпросната  госпожа и пълномощното, което е приложено.

Предлагам за процедиране оттук нататък, да бъде предадено на 

юридическия отдел на ЦИК за продължаване на процедурата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  - 

господин Владимир Пенев. Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-15-1176  от 

29.11.2016  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия  –  Раковски,  за  изплащане  на  възнаграждения  за  едно 

заседание и за едно дежурство.

Заседанието е проведено на 26.11.2016 г. Същото е във връзка с 

разглеждане  на  уведомително  писмо  от  общински  съветник  за 

предсрочно прекратяване на пълномощията му. 

На  проведеното  заседание  е  взето  решение  да  се  прекратят 

предсрочно пълномощията на общинския съветник,  който е подал 

заявление  за  това  поради  възникналата  несъвместимост,  тъй  като 

общинският съветник е назначен за заместник-кмет. В същото време 

е взето решение за обявяване за избран на следващия от листата на 

съответната политическа партия.

На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и осем члена. 

Считам,  че  са  налице  основания  за  изплащане  на 

възнаграждение за това проведено заседание.

Колегите са поискали обаче да бъде изплатено и допълнително 

възнаграждение,  тоест,  още едно възнаграждение  за дежурство на 

секретар,  заместник-председател  и  член,  като  не  са  посочили  за 

какво е дежурството, освен че е проведено на същата дата, на която е 

проведено и заседанието. Най-вероятно това са колегите,  които са 
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подготвили самото заседание. Но тъй като дежурството е дадено в 

деня, в който е проведено и заседанието, не са налице основания за 

изплащане на това възнаграждение за дежурство.

Затова  ви  предлагам  да  одобрим  изплащането  на 

възнаграждения само за заседанието,  проведено на 26.11.2016 г.  с 

така посочените лица, които са участвали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Стоева  –  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  на  29  ноември съм докладвал 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия  –  Севлиево.  На  това  заседание  сме  взели  решение  за 

одобряване изплащането на възнаграждение за проведено заседание 

от Общинската избирателна комисия на 25 октомври 2016 г.

За съжаление в изготвената впоследствие справка е допусната 

техническа  грешка,  като  по  отношение  на  лицата,  които  са 

участвали,  са  записани  осем  члена,  вместо  седем  така,  както 

действително са участвали.

Затова  моля  да  одобрим  поправка  на  изготвената  справка  и 

изпращане  на  ново  писмо  с  поправената  справка  във  връзка  с 

производството по изплащане на тези възнаграждения.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Пенев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Стоева  –  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар 

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е   госпожа  Бойкинова. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви вх.  № МИ-15-

1177 от 29.11.2016 г. с искане за изплащане на възнаграждение от 

Общинска  избирателна  комисия  –  Нова  Загора.  Те  са  провели 

заседание  на  16.11.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и осем члена. Това заседание е по 

повод сигнал относно несъвместимост на общински съветник и по-

конкретно  във  връзка  със  сключен  от  него  трудов  договор  с 

общинско предприятие „Обредни дейности“.

На това заседание са взели Решение № 300, с което са взели 

решение да изискат  щатното разписание от предприятието, заверено 

копие  от  трудовия  договор  и  заверено  копие  от  решението  на 

Общинския съвет, с което се утвърждава числеността на общинското 

предприятие  и  устройствения  правилник.  Съответно,  след 

получаване на документите са провели заседание на 23.11.2016 г., на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и осем члена. На това заседание са взели решение № 301, на което са 

установили, че са взели решение, с което установяват, че не е налице 
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несъвместимост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, която 

разпоредба казва,  че предсрочно се прекратяват  пълномощията на 

общински  съветник,  ако  работи  в  съответната  общинска 

администрация,  а  те  приемат,  че  това  е  общинско  предприятие, 

което  е  във  връзка  с  осъществяване  на  стопанската  дейност  на 

общината  и  съответно  работодателят  е  директорът  на  това 

предприятие. Това е тяхното решение и техните мотиви. 

Поради  това  предлагам  да  им се  изплати  възнаграждение  за 

проведените две заседания на основание наше Решение № 2901-МИ 

от 05.11.2015 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги, имам ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

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

Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Господин Андреев и Вие имате доклад. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило искане от ОИК – Ямбол, област Ямбол, с вх. № МИ-15-

1191  от  01.12.2016  г.,  с  което  се  прави  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение за две дежурства, а именно на 19.09.2016 г., дадено 

от  председателя  Екатерина  Янева,  и  дежурство  на  21.09.2016  г., 

дадено  от  председател,  заместник-председател  и  двама  членове, 

както и за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 
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20.09.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател и седем членове на комисията.

Първото  дежурство  –  от  19.09.2016  г.  –  е  за  подготовка  на 

заседанието на комисията, насрочено за 20.09.2016 г. Заседанието е 

било  насрочено  във  връзка  с  постъпило  искане  за  отваряне  на 

запечатаното  помещение и проверка на лице,  което е  гласувало в 

нарушение на Изборния кодекс от страна на Областна дирекция на 

МВР – Ямбол.

В  тази  връзка  дежурството  е  дадено  от  председателя  за 

подготовка на самото заседание.

На  20.09.2016  г.  е  проведено  заседанието,  с  което  е  взето 

решение и са определени членовете, които да отворят запечатаното 

помещение и след изваждането на документите, свързани с лицето, 

което е гласувало в нарушение, помещението да бъде запечатано и 

същите да бъдат изпратени вече на Областната дирекция.

В  самото  заседание  е  взето  решение  и  да  бъдат  определени 

членове  на  комисията,  които  в  случай  на  необходимост  при 

последващи  отваряния,  без  да  е  необходимо  провеждането  на 

заседание,  да  могат  да  отворят  помещението  и  да  предоставят 

необходимите документи като дежурни членове.

На 21 септември съответно лицата, които са били определени, 

са отворили запечатаното помещение и са извадили необходимите 

документи,  за  да  бъдат  предадени  във  връзка  с  извършваната 

проверка от Министерството на вътрешните работи.

В тази връзка ви предлагам да изплатим възнаграждението за 

двете  дежурства,  като  основанието  за  първото  е  Раздел  II,  т.  12, 

буква „а“ от наше Решение № 2901, а за второто е Раздел II, т. 12, 

буква „г“ и за заседанието основанието е Раздел I, т. 1, буква „и“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Андреев.
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Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

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

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

Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Има  думата   госпожа  Грозева  като  последен  докладчик. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  ще  ви  върна  пак  на  ОИК  – 

Чипровци. 

С вх.  № МИ-15-1188 от 30.11.2016 г.  е  постъпило искане за 

заплащане  на  три  дежурства.  Те  са  проведени  на  25.11.2016  г.. 

Осъществени  са  от  председател,  секретар  и  един  член,  на  което 

колегите  са  разгледали  постъпил  сигнал  от  Стефан  Тодоров 

Стефанов,  който  ги  сигнализира,  че  кметът  на  с.  Горна  Лука  е 

управител  на  фирма  „Буржон  БГ“  ООД,  като  са  предприели 

необходимите  действия  за  снабдяване  с  актуално  състояние  и 

уведомление.

Предлагам съответно към заседанието, което им гласувахме, да 

гласуваме и тези три дежурства, проведени на 25.11.2016 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  
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Алексиева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Благодаря. Колеги, с това наистина изчерпахме точка 10.

Продължаваме с точка единадесета от дневния ред:

11. Доклад по писмо от ГД ГРАО и писмо до Софийска 

районна прокуратура.

Заповядайте, госпожо Сидерова, за Вашия доклад.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-04-03-

22  от  01.12.2016  г.  сме  получили  писмо  от  ГД   ГРАО  относно 

извършената проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на 

Изборния кодекс на произведените частични избори за кметове на 

кметства и на район „Младост“ на 6 и на 13 ноември 2016 г. 

В кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, кметство 

Друмево, община Шумен, област Шумен не са установени никакви 

нарушения.

На  първи  тур  не  са  установени лица,  които  да  са  гласували 

повече от един път. Установени нарушения има при гласуването в 

изборите  за  кмет на  район „Младост“,  произведени на 6 ноември 

едновременно  с  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката и с  национален референдум.

Няма лица и на двата тура,  които да са гласували повече от 

един път.  И на  двата  тура обаче  има  лица,  които  са  гласували  в 

нарушение  на  разпоредбите  на  Изборния  кодекс,  без  да  имат 

постоянен или настоящ адрес на територията на общината, и лица, 

които имат настоящ адрес извън територията на Европейския съюз.

На първи тур разпоредбите са нарушили 146 лица, на втори тур 

– 112 лица. Само две от лицата, които са извършили нарушение, са 

членове  на  секционни  избирателни  комисии  за  радост,  защото 
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знаете, предния път колко много членове на секционни избирателни 

комисии бяха извършили такива нарушения – сума сумари по едно 

лице на секция, което не е значително нарушение. 

Аз отдавам тези нарушения на наличието на три избирателни 

списъка,  които  съдържат  различен  по  състав  и  обем  избирателен 

корпус.

Въпреки всичко трябва да изпратим писмо, което е качено във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, до Софийска районна 

прокуратура за извършване на проверка дали са налице елементите 

на престъпление по чл. 168 от Изборния кодекс. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова,  

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Режим  на  гласуване  изпращането  на  това  писмо  със 

съответното приложение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Таня Цанева и  

Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Изчерпахме тази точка от дневния ред.

Продължаваме със следващата точка – точка дванадесета – от 

дневния ред:

12. Доклади по постановления на прокуратури и писма 

до прокуратури.

Първи  докладчик  е   господин  Сюлейман.  Заповядайте, 

господин Сюлейман.
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Колеги, моля ви, налага ми се да изляза за момент. Моля ви да 

определим член  на  ЦИК в  момента,  в  който  аз  не  водя,  да  води 

заседанието. Моля за вашите предложения.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колегата Матева.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, продължаваме.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  в  изпълнение  на 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  от 

02.06.2016 г. съм подготвил справка на всички онези постановления, 

които са ми разпределени за периода от 25 август до 25 ноември. 

Постановленията са общо 9 на брой.

С тези постановления се  отказва  да  се образуват  досъдебни 

производства,  по отношение на които има образувани преписки в 

съответните районни прокуратури по отношение на лица, за които 

ние сме изпратили информация с данни, от които е видно, че тези 

лица са гласували в нарушение на изборните правила.

Аз съм се запознал с всички тези постановления. Те са качени 

в  папка  „Постановления“  така,  както  вече  сме  възприели  да 

процедираме с тези постановления, поради което аз ви предлагам да 

се запознаете с тях,  като на този етап аз предлагам да останат за 

сведение и евентуално, след като вие се запознаете, съм готов да се 

върнем, ако има различно мнение по тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Сюлейман.

Следващ докладчик е  господин Ивков. Заповядайте, господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има три писма. Докладвам ви ги така, както са пред 

мен, вие ще се ориентирате в папката.

Първото е с вх. № НР-04-02-48 от 30.11.2016 г. Отговаряме на 

Областна дирекция на МВР – Видин, откъдето искат да се посочи 
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какъв е редът за предоставяне  - кратко ви ги изчитам, тъй като те не 

се  качват  –  на  средства  за  медийни  пакети  или  инициативни 

комитети и в частност в какъв размер са отпуснатите средства на 

еди-кой си комитет. Да се посочат средствата, които се отпускат за 

медийни пакети – от кого, на кого и по какъв начин се превеждат, 

като се конкретизира дали същите се превеждат по банкова сметка 

на инициативния комитет или директно на медийните доставчици. 

Да се посочи с кои доставчици са били сключени и утвърдени от 

ЦИК договорите от страна на  госпожа еди-коя си и в какъв размер 

са били същите.

Тук  ползвах  и  помощта  на  колегата  Цанева  вчера,  за  да 

установим ситуацията и виждате отговора пред вас за Видин. 

Ако  не  възразите,  да  ги  представя  ан  блок  и  ако  няма 

коментари по този отговор, разбира се.

Следващото е с вх. ПВР-04-02-68 от 24.11.2016 г. Постъпило е 

писмо  от  Министерството  на  вътрешните  работи  –  Столична 

дирекция  на  вътрешните  работи.  Иска  се  информация  за  лице, 

подало  документите,  информация  за  служителя  на  ЦИК  –  те  не 

разбраха,  че  не  са служители,  а  членове на  ЦИК – който приема 

документите  от  полицията,  информация  относно  механизма  за 

получаване,  обработка  и  проверка  на  документите.  Да  им  бъде 

представено заверено четливо копие на страница 174 от въпросната 

подписка и да се осигури достъп до оригиналите.

Виждате отговора в моята папка. Той е първият, най-отгоре.

Докладвам  и  още  едно  –  последно  –  писмо,  което  е  с 

вх. № ПВР-04-02-78  от  28.11.2016  г.  Там  се  иска  от  нас  от 

Министерството  на  вътрешните  работи  –  Русе,  информация  дали 

ЦИК е извършила проверка по жалба еди-коя си на две лица, в която 

се твърди, че личните им данни са обработвани в списъка на лицата 
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и  при  положителен  отговор  да  ги  уведомим  за  резултата  на 

проверката.

Отговаряме,  че  не  сме  извършвали,  защото  жалбата  е 

адресирана  до  тях  с  копие  до  нас  и  е  извън  компетентността  на 

Централната избирателна комисия да извършва такава проверка и че 

сме ги уведомили за принципните действия, което сме предприели 

съвместно с Комисията за защита на личните данни.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Ивков.

Колеги, подлагам на гласуване ан блок трите отговора.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Стоева  –  Сидерова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов);   против  – 

няма. 

Предложението се приема.

Продължаваме със следващ докладчик –  господин Баханов. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-82 

от  02.12.2016  г.  е  постъпило  от  Първо  районно  управление  на 

полицията  искане  до  ЦИК  за  предоставяне  на  четливи  копия  на 

страници от списък, подкрепящ инициативен комитет за издигане на 

президент и вицепрезидент, както и информация кое лице е подало 

горните списъци, кой ги е получил.

Преписката  е  със  стандартния  отговор,  окомплектована  с 

исканите документи.
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Моля да я подложите на гласуване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Колеги, гласуваме.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Стоева  –  Сидерова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов);   против  – 

няма. 

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред:

7. Приемане  на  хронограма  за  частичните  местни 

избори на 19 февруари 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  от  община  Ботевград,  подписано  от  кмета  на  общината, 

получено с вх. № МИ-06-974 от 30.11.2016 г., с което ни изпращат 

протоколите,  заповедта  за  определяне  на  комисията,  която  е 

отворила  помещението  с  цел  архивиране  въз  основа  на  наше 

разрешение, което бяхме дали.

Сега  преминавам  към  хронограмата.  Те  е  качена  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

Бях констатирала, че на някои места има разместване в датите. Сега 

проверих всичко по време на заседанието. Предлагам ви хронограма 

за частичните избори на 19 февруари 2017 г.

Тук долу съм поправили датата за адресната регистрация. Тя 

обаче е 09 януари, а не 08 януари – 40 дни преди изборния ден, от 
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която  ще  започне  да  работят  съответните  общински  избирателни 

комисии.

Колеги,  ако  искате,  да  гледаме  страница  по  страница? 

Проверила  съм  я,   господин  Андреев  също  я  провери  отново. 

Работила съм на базата на последната хронограма, която приехте, 

защото  разбрах,  че  там  имало  различни  мнения  и  изразени 

становища.  Затова  съм  работила  по  хронограмата  така,  както  е 

приета. В новата само датите, разбира се, са различни.

Ако искате,  да коментираме.  Срещу срока за  определяне на 

условия и ред за възлагане на компютърна обработка остават празни 

графите, защото сме отразили номера и датата на договора, който 

сме сключили с "Информационно обслужване" АД, който действа и 

по отношение и на всички частични избори. 

Сега  разбрах,  че  по-рано  бяхме  посочили  тук,  вътре, 

решенията.  Но  много  се  утежнява  хронограмата.  Има  прието 

отделно  решение.  Само,  когато  ни  запитат  от  комисиите,  ще 

посочим  номера  на  последното  решение,  което  е  прието  относно 

приложимите решения, тъй като то е принципно и не е за конкретни 

дати, не е обвързано.

На  последен  ред  отдолу  да  посоча  номера  на  последното 

решение относно действащите срокове.   В т.  3  под таблицата  ще 

бъде номерът на последното решение за действащите решения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Колеги,  има  ли  коментари,  предложения  отвъд 

предложението,  направено  току-що  от   госпожа  Сидерова?  Не 

виждам, колеги.

Подлагам  на  гласуване  тази  хронограма  ведно  с  проекта  за 

решение за приемане на хронограмата.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева – Сидерова, Таня Цанева и Цветозар  

Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4077-МИ.

Колеги, продължаваме с точка тринадесета от дневния ред:

13.  Доклади по писма.

Останаха  още  двама  докладчици  –   госпожа  Сидерова  и 

господин Баханов.  Всъщност  госпожа Сидерова вече си докладва 

писмото, а  господин Баханов не е в залата.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги, 

предлагам  ви  проект  на  благодарствено  писмо  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали до Министерството на външните 

работи, Дирекция „Правата на човека“. Това са служителите, които 

съдействаха  на  Централната  избирателна  комисия,  работихме  по 

регистрация на международни наблюдатели.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Цанева.

Колеги, моля да се запознаете с писмото. Имате ли коментари, 

предложения? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева  –  Сидерова,  Таня  

Цанева и Цветозар Томов); против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, с това давам едночасова почивка. Моля да бъдем тук в 

13,45 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  13  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. 

Продължаваме днешното заседание. 

Колеги, останаха ни още няколко докладчика. 

Колеги, нека хронологично да продължим заседанието си. 

По втора точка: 

2. Предложение до президента за насрочване на частичен 

избор. 

Давам думата на госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че с писмо с изх. 

№  ПВР-04-03-42  от  24  ноември  2016  г.  сме  поискали  от  Главна 

дирекция  „ГРАО“ в  МРРБ информация за  брой  на  населението  в 

кметство  Мирянци,  община  Пазарджик  към  17  ноември  2016  г., 

което  е  датата  на  прекратяване  на  пълномощията  на  кметство 

Мирянци. 

С писмо с вх. № МИ-04-03-44 от 1 декември 2016 г. господин 

Гетов  ни  уведомява,  че  лицата  с  постоянен  адрес  в  кметство 

Мирянци към 17 ноември 2016 г. са 534, съгласно Национална база 

данни „Население“. 

Поради  което  ви  предлагам  проект  на  решение,  който  се 

намира  в  папката  с  моите  инициали с  проектен  № 4066,  с  което 
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решение  да  предложим  на  президента  на  Република  България да 

насрочи  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Мирянци,  област 

Пазарджик.  В  мотивите  са  изписани  всички  документи,  които  са 

изпратени  от  Общинската  избирателна  комисия  и  допълнително 

събраните данни от ГД „ГРАО“. Правните основания са чл. 463, ал. 

4, въз основа на които да вземем това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като  ще  помоля 

госпожа Грозева да отчете резултата.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

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

Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 4078-МИ. 

И,  колеги,  писмото  до  президента,  нека  и  него  да  го 

гласуваме. 

Гласуваме чрез системата. 

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

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

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

Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, сега преминаваме към шеста точка: 

6. Доклади по медийни пакети.

Първи докладчик е госпожа Цанева. 
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Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви пристигнало писмо с вх. № НР-20-672 

от 30.11.2016 г. Писмото е от медия „Фрог нюз“, която предполагам, 

че  си  спомняте,  ние  отказахме  изплащането  на  медийна  услуга  с 

Политическа  партия  „Българска  демократична  общност“  на 

24.11.2016  г.  Основанието  ни  да  откажем  беше,  че  искането  за 

медийна услуга към ЦИК с вх. № НР-20-557 от 03.11.2016 г. беше с 

Приложение  №  1  към  Решение  №  3707-НР,  с  което  се  прави 

запитване  за  предоставяне  на  средства  на  субект  и  съответната 

медия  за  информационно-разяснителната  кампания в  националния 

референдум. 

Късно  ни  беше  предоставен  договора,  но  въпреки  това  го 

докладвахме  и  доказателствения  материал  едновременно.  И  от 

договора,  и  от  доказателствения  материал  се  вижда,  че  партия 

„Българска демократична общност“ е  ползвала медийна услуга на 

„Фрог нюз“ на стойност 3 хил. лв.  не за национален референдум, 

както  е  искала,  а  за  президент  и вицепрезидент,  тъй  като същата 

партия  е  регистрирана  и за  президент  и  вицепрезидент.  Но не  са 

одобрявани  средства  по  медийни пакети  за  тази  кампания  с  тази 

медия. 

След нашия отказ получихме писмо, както ви казах, с което 

медията се обръща с молба към нас за преразглеждане на решението 

на  ЦИК  от  24.11.2016  г.,  „с  което  не  одобрявате  и  отказвате 

изплащането  по  договора“.  Мотивите  им  са,  че  заявката,  с  която 

кандидатства  политическа партия БДО,  както и информационният 

сайт „Фрог нюз“ ясно се казва, че се касае за средства за медийни 

пакети по държавния бюджет по време на предизборната кампания 

за президент и вицепрезидент, което е видно и от доказателствения 

материал, който е публикуван на страниците на сайта и съответно 
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изпратен към вас.“  Независимо от нашето писмо,  в  което ние им 

изпратихме  с  входящите  номера,  които  се  отнасят  за  национален 

референдум. 

Поне моето мнение и мнението на работната група е такова, 

че  ние  нямаме  основание  да  преразглеждаме  отново  този  отказ, 

който имаме. Аз се двоумя дали да им напишем писмо или да го 

оставим  за  сведение,  което  мисля,  че  е  правилно,  тъй  като  ние 

писмото  сме  изпратили  на  4.11.2016  г.,  с  подробно  описани 

причините, по които сме отказали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Предложението  на  докладчика  е  това  писмо  да  остане  за 

сведение. 

Има ли други становища? – Не виждам. 

Остава за сведение. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  И  така,  колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане с вх. № НР-20-634, което сме разглеждали на 24.11.2016 

г.  Искането  е  от  „Елит  медия“  и  Инициативен  комитет, 

представляван  от  Александър  Димитров  за  информационно-

разяснителната кампания по въпросите на националния референдум. 

Искането е на стойност 12 хил. лв. 

При по-подробно разглеждане на доказателствения материал 

се  оказа,  че  в  агитационния  клип  Инициативният  комитет  се 

представлява  от  господин  Веселин  Марешки,  който  обяснява 

позицията  на  Инициативния  комитет,  представляван  от  Пламен 

Христов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  От  Пламен 

Христов или от Александър Димитров? 

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Този е от Пламен Христов с вх. № НР-20-

634. 
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Аз  ще  ви  предложа  след  това,  ако  искате,  всеки  един  да 

гласуваме отделно, но тъй като и петте случая са сходни, бих желала 

да обясня накратко какви са проблемите, според работната група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  секунда, 

госпожо Цанева. 

За протокола: ще докладвате изпълнението на пет различни 

договора и сега започвате обяснението на становището на работната 

група за сходните случаи. 

Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Със същата медия ли са? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, с различни медии са, но възложителят е 

един  и  същ.  В  случая  говорим  за  Инициативен  комитет, 

представляван от Пламен Христов. 

Следващият договор, който е от същия Инициативен комитет, 

представляван  от  Пламен  Христов  с  „Нова  Броудкастинг“  на 

стойност 13 хил. 680 лв. Искането е с вх. № НР-20-633. То също е 

докладвано  на  24.11.2016  г.  Искането  е  за  13  хил.  680  лв.,  като 

клипът е същият – 30-секунден клип, който Инициативен комитет 

отново се представлява от господин Веселин Марешки.  (Реплики)  

Извинявам се, не видях хубаво – 653 от 24-и.

Следващото  искане  с  вх.  №  НР-20-641,  което  е  качено  в 

днешното заседание, е от същия Инициативен комитет с „Инвестор 

БГ“,  телевизия  „България  он  еър“  –  17-минутно  интервю  с 

бизнесмена Веселин Марешки по въпросите от референдума. Тук е 

интервю. Стойността е 14 хил. 300 лв. с ДДС. В случая господин 

Марешки в интервюто по-скоро повече говори не по въпросите на 

референдума,  по който гласуваме,  а  говори относно въпросите  по 

недопуснатия референдум, на който той беше инициатор. 
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В  същото  време  в  този  клип  многократно  излиза  заставка 

„Веселин Марешки – кандидат за президент“. 

Това  са  трите  искания  от  Инициативен  комитет, 

представляван от Пламен Христов, на тези суми. 

Следващите, които ще ви докладвам, са от друг инициативен 

комитет,  които  ползват  същия  клип  и  също  се  представляват  от 

господин Веселин Марешки. 

Становището  на  работната  група,  затова  по-дълго  и 

обсъждахме тези доказателствени материали, е, че тук са нарушени 

условията  и принципите,  които сме заложили в  наше Решение № 

3566, т. 1 и т. 13. Имаме смесване на кампанията за разясняване на 

референдума,  както  и  с  президентската  кампания.  Казах  Ви,  че  в 

единия  случай  тече  надпис  „Марешки  –  президент“.  Също  така 

господин Марешки е регистриран с Инициативен комитет за участие 

като президентска и вицепрезидентска двойна.  И това навежда на 

мисълта  работната  група,  че  освен погазване  на  тези  принципи в 

това наше решение, имаме и скрита реклама. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо Цанев, моля Ви с цел пълнота на доклада, тъй като 

разбирам, че има заявки от този Инициативен комитет, на които ние 

сме  отговорили,  след  това  са  представени  проекти  на  договори, 

които  отговарят  на  изискванията  и  сега  ние  говорим  за 

изпълнението, към кой момент на нас ни става известно, по-точно 

сме  ли  уведомени  към  момента  на  одобряване  на  договора,  че 

господин  Марешки  ще  бъде  лицето  на  съответния  Инициативен 

комитет? 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  нито  към  момента  на  искането, 

запитването  към  нас,  нито  към  момента  на  предоставяне  и 

одобряване на договора, защото това е вторият етап, не е ясно, че 

друго лице – в случая господин Марешки, ще представлява в тази 
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разяснителна  кампания  и  в  медиите  Веселин  Марешки.  Това  го 

разбрахме в момента, в който получихме доказателствения материал 

от съответните медии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  При 

осъществяване  на  контролните  функции  на  Централната 

избирателна комисия по изпълнението на договорите. 

Благодаря. 

Колеги, имате ли въпроси? – Не виждам. 

Разбирам,  госпожо  Цанева,  че  становището  на  работната 

група е да не бъде одобрено изплащането, поради причините, които 

Вие изложихте. 

Както  вече  имаме  практика,  колеги,  аз  ще  подложа  на 

гласуване  изплащането  и  ако  това  предложение  не  постигне 

необходимото мнозинство… 

Колеги, режим на гласуване за изплащането. 

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  няма;  против  –  18 

(Ивилина Алексиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Бойчо  

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

Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

Благодаря. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  ще ви докладвам следващите две 

искания, които сме получили. 

С вх. № НР-20-643 от 21.11.2016 г., това е вече докладвано, 

във вътрешната мрежа от дата 22.11.2016 г., е искане за изплащане 

от  БТВ  Медия  груп  и  Инициативен  комитет,  представляван  от 

Александър Димитров, на стойност 14 747,89 лв. с ДДС. 24-секунден 

клип с шест броя излъчвания. Клипът е същият, за който ви говорих, 
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без никакви изменения, който беше представен и от Инициативен 

комитет  Пламен  Христов.  Тоест  клипът  беше  отново  с  господин 

Веселин Марешки, който отговаряше вместо Инициативния комитет 

по становищата на Инициативния комитет за референдума. 

Следващото искане с вх. № НР-20-660. Това е Инициативен 

комитет,  представляван  от  Александър  Димитров,  който  е  на 

стойност 24 072 лв. с ДДС. Този доказателствен материал съдържа 

въпросния агитационен клип, както и участие на господин Марешки 

в три интервюта в „Елит медия  България“ или Канал 3, в които в 

„Офанзива“,  в  „Денят  на  живо“  участва  Даниела  Божинова,  друг 

представител, значи в „Офанзива“. Като господин Марешки основно 

говори, както и при предния Инициативен комитет за въпросите от 

референдума, който беше инициирал той с повече въпроси. 

Колеги, тъй като бях учудена, честно казано, си позволих да 

се  обадя  на  господин  Александър  Димитров,  който  представлява 

Инициативен  комитет  за  национален  референдум  –  каква  е 

причината те да ползват Веселин Марешки, при положение че той е 

и  кандидат  за  президент.  Отговорът  беше,  за  което  получихме  с 

днешна  дата  едно  пълномощно,  с  което  Александър  Димитров  – 

член  и  представляващ  Инициативен  комитет  „Гласът  на  хората“, 

упълномощава  Веселин  Марешки  да  представлява  и  подпомага 

Инициативния комитет във връзка с провеждането и отразяването на 

информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 

националния референдум. 

Както и при предните искания, които ви докладвах, нито в 

първия  етап,  когато  от  нас  се  искаше  информация  има  ли 

съответният  субект  средства  по  медийни  пакети  и  дали  е 

регистриран, нито в момента, в който ние одобрявахме договорите, 

ние не знаехме, не бяхме уведомени. И ако не беше моето обаждане 

по телефона, нямаше да получим и това пълномощно. И може би 
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щяхме по друг начин да разглеждаме и съответните договори на тези 

инициативни комитети, когато ги одобрявахме. 

За пълнота на доклада трябва да кажа, че в тази сума от 24 

хил. и 72 лв., както ви казах, има три интервюта. В едното интервю 

участник  е  господин  Марешки,  той  представлява  съответния 

Инициативен комитет, но другите две интервюта в „Денят на живо“ 

са осъществени с Драгомир Стефанов и Даниела Божинова, които са 

част  от  този  Инициативен  комитет.  И  съответно  правят  своята 

разяснителна кампания за национален референдум. 

Затова на мен ми е малко трудно как да разделим тук нещата. 

Ако не приемем, да не се повтарям, по същите причини, както и в 

предходния  Инициативен  комитет,  може  би  да  поискаме  от 

съответната медия да ни предостави някаква друга разбивка за тези 

две  лица,  които  с  основание  са  участвали  в  разяснителната 

кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Само  бих  искала  да  попитам:  съгласно  наше  Решение 

№ 3707 – случаят, в който ние имаме частично изпълнение, не се ли 

приравнява на пълно неизпълнение и дължим ли плащане? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Аз  съм  против  разделянето,  макар  на 

прима  фация  да  има  някакъв  резон  в  това  нещо.  Въпросът  е 

принципен. Нека да решим първо него – дали ще разделяме или не? 

Аз считам, че не трябва да се изплати нито част от исканата 

сума, поради това, че този Инициативен комитет, в разрез с основни 

принципи на закона, е регистриран противозаконно в  Централната 

избирателна комисия, която е била въведена в заблуждение, тъй като 

не е  имало как да прецени кой и как ще представлява въпросния 

Инициативен комитет. Говорим за поне два инициативни комитета – 

този  и  предишния,  които  изобщо  не  са  създадени  в  унисон  с 
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главната  цел  на  специалния закон,  а  именно свободно сдружение 

под  една  специфична  форма  на  граждани,  които  да  водят 

разяснителна кампания. И поради това, че законодателят е счел за 

изключително важно провеждането на такава кампания, е отпуснал и 

държавни средства. 

Тук става въпрос за инициативни комитети, регистрирани не 

естествено,  за  да  се  направи  скрита  или  явна  дори,  бих  казал, 

реклама на един от кандидатите за президент, които са в същия ден. 

Именно  затова  след  изясняване  на  случая  аз  считам,  че 

Централната  избирателна  комисия трябва  да  покаже,  че  няма  да 

толерира такова поведение и да търпи подобно грубо заобикаляне на 

закона – създадени инициативни комитети под патронажа на едно 

лице, което на всичкото отгоре е и кандидат за президент. Считам, 

че не трябва да бъде изплатена нито стотинка от макар и одобрените 

договори, когато членовете на Централната избирателна комисия не 

са били наясно с действителната цел и с това, което ще последва 

като изпълнение на договорите. 

Поради което  предлагам  да  не  се  пращат  запитвания,  а  да 

гласуваме, ако трябва, или да решим този принципен въпрос – ще 

делим ли изпълнението и заплащането или не? Моето категорично 

убеждение  е,  че  ние  не  трябва  да  изплатим  поисканите  суми  на 

основанията, които докладчикът изтъкна, в предходния случай и на 

база на допълненията от мен. 

Благодаря ви за вниманието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други изказващи се? 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Аз съм съгласен с колегата Ивков, че 

всъщност Инициативният комитет е този,  който заобикаля закона, 

но  всъщност  ние  одобряваме  едно  плащане  към  медията  и  ще 
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накажем медията, ако не й платим нищо. Затова мисля, че трябва да 

има  разделяне  и  там,  където  са  спазени  изискванията  да  има 

плащане, там, където не е – да няма плащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Съгласен съм, че има и този аспект. Не го 

обсъдихме предварително в работната група, в която и аз участвах. 

Аз  считам  обаче,  че  тук  има  възможност  медийният 

доставчик  да  изисква  еквивалентността  на  извършената  услуга  от 

този,  в  чиято  полза  е  извършена,  ако  Централната  избирателна 

комисия откаже  изплащане.  Не  е  наша  работа  да  регулираме 

облигационните  отношения  между  страните  по  един  договор  за 

изработка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други изказвания? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване, първо, предложението да поискаме от 

медията разделяне на сумите, които се дължат – в случаите, в които 

е господин Марешки, и други случаи. 

Колеги, гласуваме предложението за разделяне. 

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Бойчо  Арнаудов,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 11(Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мартин  

Райков, Метин Сюлейман и Румен Цачев). 

Колеги, не се прие това предложение. 

В такъв случай предложението на работната група е ясно. 

Подлагам,  както  и  досега,  на  гласуване  одобрението  на 

изплащането. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  няма;  против  –  18 

(Ивилина Алексиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Бойчо  

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

Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

Колеги, позволете ми кратък отрицателен вот. 

Отвъд  аргументите,  изложени  от  работната  група,  които 

считам за изключително сериозни, както и евентуални нарушения на 

т. 1 и т. 13.1 от наше Решение № 3566. 

Също  така,  колеги,  аз  считам,  на  първо  място,  че 

представената информация по въпросите в подкрепа или в защита на 

алтернативната позиция по въпросите на националния референдум, 

представената позиция не съответства на мотивите на позициите на 

тези  инициативни  комитети,  посочени  в  техните  заявления  за 

регистрация в Централната избирателна комисия. 

Отвъд това, колеги, според мен ние не можем да заплащаме и 

частично, защото, съобразно т. 26.2 на Решение № 3707 Централната 

избирателна комисия заплаща фактурата, при условие че услугата е 

изпълнена в пълен обем. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  В допълнение, доколкото този случай се 

отличава  от  предишния,  тук  имаме  пълномощно.  Редно  е 

упълномощителят да изразява волята и позицията на този, който му 

е дал мандат, а не своя собствена, както прави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

със следващ доклад, госпожо Цанева. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, ще ви помоля, тъй като тук също е 

малко  по-особен  случаят,  да  погледнете  в  днешно  заседание  в 
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„Медийни пакети“ вх.  № НР-20-663 до вх.  № НР-20-671.  Това са 

искания  за  изплащане  от  медията  с  търговско  наименование  БА 

ООД или това е вестник „19 минути“. Ще трябва да ви докладвам 

всеки един поотделно, тъй като те са с различни субекти. Но общото 

в този случай е, че когато получихме протоколите и фактурите, и 

доказателственият  материал  за  изплащане,  получихме  и 

уведомление  от  фирмата  „Бал“  ООД  относно  уведомление  за 

прехвърляния на вземания. Това уведомление е с № НР-20-663. Ще 

ви помоля да го погледнете. 

С  това  уведомление  те  ни  уведомяват,  че  са  прехвърлени 

всички  акцесорни  права  на  друга  фирма  „Авенир  21“  със 

съответното седалище и адрес. 

Аз помолих нашия Правен отдел и господин Желязков като 

главен юрисконсулт да даде становището и на Правния отдел, което 

е същото, както го виждате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  това  представлява 

заобикаляне на закона. Не може да има никаква цесия на вземане. 

Ако  имахме  наложен  запор  от  съдебен  изпълнител,  само  в  този 

случай можем да преведем целевите средства по специалния закон, 

отпуснати само с една цел – заплащане на медийни пакети на друг 

субект.  Само въз  основа на запорно съобщение.  И то трябва да е 

станало факт – нашето решение, че разрешаваме да се заплати на 

медия еди-коя си. И тогава съдебният изпълнител да ни е уведомил, 

че поставя запор. Всякаква цесия означава заобикаляне на закона и 

обезсмисля действия на нормите на закона. Категорично съм против. 

Отделно, ако започнем да изследваме, ще видите как ще се 

влеят средства, ще се цитират такива средства и вземания от много 

медийни пакети към едни и същи субекти. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Следващ желаещ да се изкаже е госпожа Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  смятам,  че  ЦИК, 

произнасяйки се по искането за изплащане на това възнаграждение, 

следва  да  се  позове  на  нищожността  на  сключения  договор  за 

прехвърляне  на  вземания  от  8  ноември  2016  г.,  доколкото  към 

момента  на  този  договор  въпросните  вземания  представляват 

бъдещи вземания и съгласно задължителната практика на съда тези 

договори трайно се квалифицират като нищожни. 

Отделно  от  това,  запознавайки  се  с  цялата  преписка,  ми 

направи  впечатление,  че  фирмата,  на  която  следва  да  бъдат 

прехвърлени  вземанията  –  въпросната  „Авенир  21“  ЕООД,  е 

регистрирана  през  м.  юни  тази  година  с  капитал  от  2  лв.  Ако 

проследите цялата  преписка ще видите,  че  дори тези,  които имат 

задължението да уведомят ЦИК, не навсякъде са съобразили дори 

нейната правна форма. Ако не влезете в Търговския регистър, за да 

направите  актуална  справка  по АИК,  на  едно  място се  говори за 

дружество с ограничена отговорност, на друго място за еднолично 

дружество с ограничена отговорност. 

Аз смятам, че в случая определящото е нищожността на този 

договор за прехвърляне на бъдещи вземания и това ще бъде моят 

аргумент  да  гласувам  „против“  изплащането  на  такова 

възнаграждение на въпросната медия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  На първо място, изобщо не съм съгласен 

със  становището  на  господин  Желязков  –  нашият  главен 

юрисконсулт. Не споделям, първо, мнението му. Второ, много ми е 

трудно да му разбера изобщо становището какво е. (Оживление) 
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Когато  се  поиска  становище  и  се  дава  на  Централната 

избирателна  комисия за  толкова  важен  принципен  въпрос  би 

следвало да се изследва въпросът от всички аспекти и да се отговори 

ясно и точно на зададения въпрос, което не виждам тук. Толкова за 

това. 

Самият той цитира чл. 99 от ЗЗД… 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Хайде да не обсъждаме становището. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:   Аз  пък  намирам  за  необходимо  да  го 

обсъдя този път, нямам нищо  лично. Приключих, така че не мога да 

си върна думите назад. Приключих с това, няма да говоря повече за 

това. 

Аз не съм съгласен със становището, с което сме запознати, 

най-малкото  поради това,  че  чл.  99  от  Закона  за  задълженията  и 

договорите  казва,  че  може  да  се  прехвърли  вземането,  когато 

естеството на вземането не допуска това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

господин Ивков има думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз считам, че това вземане е от такова 

естество, че не се допуска неговото прехвърляне. 

От друга страна, тук има още един въпрос, който бих искал 

да  спомена  с  оглед  на  това  какво  ще  преценим  да  правим.  Най-

вероятно,  ако  ние  сега  възприемем  това  мнение  и  не  одобрим 

прехвърлянето и не изплатим възнаграждението, то тогава ще дойде 

ново  искане,  не  искам  да  работя  с  хипотези,  но  това  е  твърде 

вероятно, от този, който е прехвърлил вземането, за да го изплатим 

на него на база на това наше искане, за да се усвоят все пак парите. 

Ако това стане, аз се страхувам, че тогава отново ще трябва много 

добре да обмислим, защото една от двете тези е вярна – тази, която 

изказвам,  или  противоположната.  Няма  еднозначен  стопроцентов 

отговор, преди да е минал през съд. 
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Затова  аз  считам,  че  по  тази  преписка  ние  не  трябва  да 

изплащаме абсолютно никакво възнаграждение  на  никого  от  този 

момент нататък, за да не рискуваме да платим зле и да се наложи да 

плащаме два пъти, в случай че моите аргументи не са правилни. Аз 

не изключвам такова развитие. И съдът да прецени, като ние запазим 

сумата, на кого тя да бъде преведена, ако са налице всички други 

основания. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте,  допълнете  доклада  си,  преди  да  подложа  на 

гласуване. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, след като обсъдихме общия въпрос 

за медия БА ООД, искам за протокола да прочета входящите номера, 

с които са направени съответните искания. 

С вх. № НР-20-671 от 30.11.2016 г. между БА и Инициативен 

комитет, представляван от Румен Маринов, на стойност 2652 лв. 

С вх. № НР-20-670 от 30.11.2016 г. между БА и Инициативен 

комитет, представляван от Светлана Стоянова, на стойност 7488 лв. 

С  вх.  №  НР-20-669  от  30.1102016  г.  между  БА  ООД  и 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Петър  Кичашки,  на 

стойност 2000 лв. 

Искане с вх. № НР-20-668 от 30.11.2016 г. между БА ООД и 

ЕНП, на стойност 1400 лв. 

Искане с вх. № НР-20-667 от 30.11.2016 г. между БА ООД и 

ЕНП, на стойност 1500 лв. 

Искане с вх. № НР-20-666 от 30.11.2016 г. между БА ООД и 

Инициативен комитет, представляван от Ангел  Гаджев, на стойност 

5000 лв. 
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Искане с вх. № НР-20-665 от 30.11.2016 г. между БА ООД и 

Инициативен комитет, представляван от Надка Готева, на стойност 

6000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, проведоха се едни задълбочени дебати. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Имам  едно  питане  към 

докладчика.

Към  тези  договори,  съответно  и  доказателствата  за 

изпълнение,  има  ли  фактури,  които  са  издадени  от  БА  ООД  за 

изплащането на тези суми по договорите? 

Ако няма такива, де факто нямаме и основание за плащане. 

Вземането няма как да се прехвърли. 

Отделно от това, ако трябва да говорим чисто погледнато по 

отношение  на  прехвърлянето,  БА не  може да  прехвърли вземане, 

защото вземане има политическата сила, която има право да ползва. 

След което вече би могло да има кредит по отношение на медията, 

която  трябва  да  изисква.  Значи  към момента  ние  въобще  нямаме 

такива основания.  Ако ние нямаме и издадена фактура,  нямаме и 

основание  за  плащане  към БА,  за  да  може  след  което  да  бъде  и 

прехвърлено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колега  Андреев,  фактурите,  които  сме 

получили,  както  казах  вече,  са  с  доставчик  „Авенир  21“  ЕООД. 

Исканията,  договорите  и  протоколите,  които  сме  получили  като 

доказателствен  материал  и  подписани от  двете  страни  –  медия  и 

инициативен комитет, или партия, са между БА ООД и съответния 

субект, ползващ медийни пакети. 



82

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че беше изяснена ситуацията. 

Има  ли  други  изказващи  се?  –  Няма  други  желаещи  за 

изказване. 

Колеги, подлагам на гласуване изплащането на съответните 

суми на фирмата, на която са прехвърлени заедно всички вземания, 

„Авенир 21“, както е поискано. 

Режим на гласуване. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 2 (Мария Бойкинова и 

Таня Цанева);  против – 14  (Ивилина Алексиева,  Севинч Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Сидерова). 

Колеги,  не  се  одобриха  тези  плащания,  въз  основа  на 

мотивите, споделени от всички колеги в залата. 

Госпожа Цанева приключи със собствените си доклади. 

Продължаваме със следващ докладчик. 

Господин Райков, заповядайте. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Колеги, първият договор,  който ще ви 

докладвам,  е  с  вх.  № НР-20-595 от 11.11.2016 г.  –  СКАТ ООД и 

Партия  „Средна  европейска  класа“.  Този  доклад  на  договор  се 

забави, тъй като бяха пуснали само един видеоматериал – клип. 45 

клипа са за 40 хил. лв. Впоследствие ми пратиха абсолютно всички 

коректно качени видеоклипове, излъчени в телевизията. Затова ви го 

докладвам днес. 

Предлагам да ги гласуваме поотделно, тъй като са микс от 

различни договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Не виждам коментари. 
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Режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мартин  

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

Цанева); против – няма. 

Колеги,  позволете  ми  един  спешен  доклад,  качен  е  във 

вътрешна мрежа – писмо от Министерството на вътрешните работи, 

СДВР, Осмо РУ. 

С  вх.  №  НР-04-02-50  от  6.12.2016  г.  началникът  на  Осмо 

районно управление на СДВР комисар Валери Симеонов се обръща 

към  нас  във  връзка  с  извършване  на  проверка  в  сектор 

„Противодействие на икономическата  престъпност“  по сигнали на 

граждани за  използване  на личните им данни без  тяхно знание и 

съгласие в подкрепа на инициативен комитет, ще видите кой е той. 

И моли за осигуряване на достъп до съответните описани в писмото 

страници  на  подписка  в  подкрепа  регистрацията  на  съответния 

инициативен комитет. 

Необходим е достъп до тези страници, за да бъде извършена 

графологична  експертна  справка  от  експерт  при  група  ЕКД  при 

Осмо районно управление, СДВР. 

Колеги,  предлагам  да  гласуваме  осигуряване  на  достъп. 

Експертът, който ще извърши графологичната експертна справка е 

тук в момента и имаме готовност това да се извърши. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  
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Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 

1 (Севинч Солакова). 

Благодаря ви, колеги. 

Продължете, господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Вх. № НР-20-655 от 24.11.2016 г. Моля 

ви  да  го  погледнете.  Това  е  Политическа  партия  „Движение  за 

радикална  промяна  –  Българската  пролет“,  представлявана  от 

Велизар Пенков Енчев и „Гласовете.ком“ ЕООД. Като изключим, че 

е онлайн издание, запознайте се с материалите. Това е за национален 

референдум, а някои от статиите нямат нищо общо с националния 

референдум.  Като  „Велизар  Енчев:  Марешки,  кажи  си!“  И  една 

статия, която е и статия и интервю, нападки срещу друг кандидат за 

президент.  Общо  са  четири.  Размерът  е  3000  лв.  Това  е  за 

национален референдум. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Считам, че трябва да имаме еднакъв 

подход към всички просители, казано на старинен език. По същия 

начин,  както цесията е заобикаляне на закона,  така и ползване на 

медийни  пакети  за  национален  референдум  за  целите  на 

предизборна  кампания  е  заобикаляне  на  закона  и  за  мен  трябва 

последствията да са еднакви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други изказващи се? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване одобряване на изплащането. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  3 (Цветозар  Томов,  

Мария Бойкинова и Таня Цанева); против – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова). 
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Продължете, господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Следващото ми е с вх. № НР-20-659 – 

„Сливен нюз“ ЕООД и партия Единна народна партия. Публикация в 

информационен  сайт  –  прес  съобщения  10  броя  и  публикация  в 

информационен сайт банер 1 брой. Стойност – 500 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предлага 

с да се одобри и да се изплати това искане. 

Гласуваме. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 

4 (Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов и Емануил  

Христов). 

Продължаваме със следващ доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото е таблоиден вестник „Ние“ 

с публикации в печатно издание – 2 броя, и публикация в онлайн 

изданието на вестник „Ние“ – 2 броя. 660 лв. 

Вх. № НР-20-656. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Заповядайте, господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Следващото  е  с  вх.  № ПВР-20-709 от 

18.11.2016 г. „Елит медия България“ ЕООД, Канал 3 и Инициативен 
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комитет за Румен Гълъбинов и Веска Волева: участие в предавания – 

2 бр. Стойност на фактурата – 10 хил. лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? 

Режим на гласуване. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

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

Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Георги Баханов). 

И продължете със следващ доклад.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Вх.  №  ПВРВ-20-745  от  28.11.2018  г. 

Информационна  агенция  „Блиц“  ЕООД  и  Инициативен  комитет 

Пламен Орешарски  и  Данаил  Папазов:  публикации и  новини –  5 

броя, на стойност 2400 лв. Информационен сайт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване одобряването на изпълнението и 

изплащането. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

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

Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Георги Баханов). 

Приключихме  с  докладите  на  господин  Райков. 

Продължаваме с докладите на господин Арнаудов. 

Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Колеги, в същата папка – заседанието 

от 29.11.2016 г., е постъпило искане за плащане с вх. № НР-20-635 

от  „Елит  медия  България“,  телевизия  Канал  3  по  договор  с 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Петър  Кичашки.  Става 
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въпрос за участие в едно предаване „Беновска пита“,  излъчено на 

23.10.2016 г. на стойност 3600 лв. 

Ще ви докладвам няколко, ще ги гласуваме анблок. 

Следващото е в папката от днешно заседание – 6.12.2016 г. 

Искане за  плащане с  вх.  № ПВР-20-749 от Българска национална 

телевизия по договор с коалиция „Калфин президент“ за излъчване 

17  пъти  на  предизборен  репортаж  по  Българската  национална 

телевизия за периода от 18.10.2016 г. до 3.11.2016 г. Искането е на 

стойност 28 хил. 152 лв. 

Следващо искане с вх.  № ПВР-20-750 отново от Българска 

национална  телевизия  по  договор  с  Инициативен  комитет  „За 

Веселин Марешки“. Става въпрос за излъчване на един агитационен 

клип и един предизборен репортаж. И двата излъчени на 4.11.2016 г. 

Стойността на договора е 2514 лв. 

Следващо искане с вх.  № ПВР-20-751 отново от Българска 

национална  телевизия  и  Политическа  партия  „Българска 

социалдемокрация  –  Евролевица“.  Става  въпрос  за  излъчване 

16 пъти  на  агитационен  клип,  два  броя  интервю  в  предаването 

„Денят  започва“,  едно  участие  в  рубриката  „Пет  въпроса“  и 

излъчване на шест предизборни репортажа. Договорът е на стойност 

31 хил. 260 лв. 

Следващо искане с вх.  № ПВР-20-753 отново от Българска 

национална  телевизия  и  Инициативен  комитет  „Радев  –  Йотова“. 

Става  въпрос  за  излъчване  шест  пъти  на  агитационен  клип, 

излъчване на едно интервю, излъчване на 14 репортажа в периода 

22.10. – 04.11. 2016 г. Договорът е на стойност 39 хил. 426 лв. 

И последно искане с вх. № НР-20-661 от Радио компания „Си 

джей“ ООД, това е БТВ радио и коалиция „Калфин – президент“ за 

излъчване  четири  пъти  на  аудиоклип  с  дължина  20  секунди  на 

4.11.2016 г. Искането е за 161 лв. и 24 ст. 
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Моля да ги гласуваме анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Проверени  са. 

Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Колеги, продължаваме с:

13. Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо от Печатницата на БНБ с вх. № ПВР-00-297 от 1 декември 

2016 г. по електронната поща и в оригинал на 2 декември 2016 г. То 

е с копие до министъра на финансите и до „Демакс“ АД, във връзка 

с изпълнение на договора за отпечатване на бюлетините за ПВР и за 

МИ. 

Изпращат  ни  график  за  проверка  на  брака  и  използваните 

печатни форми, както и за унищожаването. 

Колеги, съгласно Решение № 3753 и Решение № 3053 трябва 

да  съгласуваме  този  график  за  проверка  и  за  унищожаване.  По 

решенията имаме възможност да присъстваме при проверката и сме 

задължени да присъстваме при унищожаването. 

Предлагам  така,  както  в  неформален  порядък  направихме 

уточнението,  да не присъстваме при проверката на технологичния 

брак, а да присъстваме само при унищожаването. 
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В Печатницата на БНБ унищожаването ще бъде извършено 

на 8-и и на 9-и, а в „Демакс“ – на 15-и. Като предните дни – на 7-и, 

съответно на 14-и е проверката. 

Предлагам  да  помислите  за  желаещи  двама-трима  да 

присъстваме. 

Уважаеми  колеги,  отлагам  преписката  по-нататък   в 

заседанието, за да можем да вземем решение. Ще изпратим писмо, 

че съгласуваме и ще посочим упълномощените членове. 

Докладвам ви за сведение вх. № МИ-00-125 от 2 декември 

2016 г.  То е до кмета на община Девин от Печатницата на БНБ с 

копие  до  нас  за  неизплатени  задължения  за  отпечатване  на 

бюлетините за кмет на кметство Грохотно, община Девин. 

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  от  главния  секретар  на 

Народното събрание в отговор на нашето писмо, с което поискахме 

удължаване на срока на споразумението за предоставяне за ползване 

на  помещения  за  ЦИК.  Изпратили  са  ни  допълнително 

споразумение. Подписано е за Народното събрание от председателя 

на Народното събрание и от главния счетоводител. Предлагам ви да 

упълномощим председателя и главния счетоводител на Централната 

избирателна комисия да подпишат това допълнително споразумение 

със срок до 31 януари 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на 

гласуване, колеги. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

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

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

Цачев и Румяна Сидерова); против – няма. 

Продължете със следващ доклад. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

вх. № ЧМИ-15-79 от 30 ноември 2016 г., както и вх. № ЧМИ-06-92 

от 2 декември 2016 г.  Това са писма от община Сунгурларе и от 

Общинска избирателна комисия Вълчи дол във връзка със заявка за 

бюлетини  за  частичния  избор  на  11  декември  и  във  връзка  с 

отпечатването на предпечатния образец. 

И в тази връзка ви докладвам, че ние с председателката също 

проверихме  предпечатните  образци  на  30  ноември.  Всички 

бюлетини бяха одобрени най-късно на 1 декември т.г. за частичните 

избори. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-02-75 от 29 ноември 2016 г. Това е 

писмо от главния счетоводител на  Народното събрание. Изпращат 

ни оправдателни счетоводни документи за  разходи,  извършени за 

сметка на  Централната избирателна комисия за м. октомври. Обща 

сума 6457,40 лв. За превеждане на съответните суми след проверка 

от  счетоводството  –  за  сведение  на  ЦИК  и  за  изпълнение  на 

Счетоводството. 

В тази връзка ви докладвам вх. № ЦИК-02-77 от 30 ноември 

2016 г. от главен експерт в отдел „Обща канцелария“ към дирекция 

„Административно-правно правно обслужване и човешки ресурси“ в 

Народното събрание. Изпращат ни фактура на сума 673,40 лв. за м. 

ноември  2016  г.  за  изпратени  изходящи  писма  от  Централната 

избирателна комисия. 

Това  предлагам  да  се  възложи  на  Счетоводството  за 

извършване  на  проверка,  да  се  докладва  на  председателя  и  ако 

всичко е наред да се изплати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на 

гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  
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Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова); против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

вх. № ЦИК-09-103  от  6  декември  2016  г.  от  госпожа  Богданова, 

която  изпълнява  длъжността  директор  на  Дирекция 

„Администрация“. Представя ни на вниманието отчети за извършена 

работа от сътрудници, наети по граждански договори. Посочени са в 

тази преписка Димитър Стойнов, Пенка Добрева, Йоана Йорданова, 

Снежанка  Велкова,  Атанас  Василев,  Диана  Милева  и  Ива 

Стефанова.  Всички те  са  представили отчети  по изпълнението  на 

своите граждански договори. 

Предлагам  да  приемем  извършената  работа,  да  одобрим 

представените  отчети  и  да  възложим  изплащането  на 

възнагражденията по гражданските договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова); против – няма. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, още една докладна 

записка  с  вх.  №  ЦИК-09-104  от  6  декември  2016  г.  от  госпожа 

Богданова  с  предложение  за  създаване  на  електронна  пощенска 

кутия  и  издаване  на  удостоверение  за  електронен  подпис, 

предоставяне  на  мобилен  апарат  със  СИМ-карта  и  изработка  на 

визитки  за  новопостъпил  колега  от  1  декември  т.г.  Веселина 
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Костадинова  Тихонова в  дирекция  „Администрация“  на  длъжност 

експерт информационни и комуникационни технологии. 

Да ни е честит новият колега! 

Предлагам да одобрим направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на 

гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Емануил  

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, само за сведение – в папка 

„Покани за семинари“ има постъпили такива. Моля да ги прегледате 

и  при  интерес  да  се  заявите.  Същите  ще  бъдат  прегледани  от 

ръководителя на администрацията. 

Докладвах ви за сведение на 24 ноември 2016 г. информация 

от господин Ради Игнатов – трети секретар в дирекция „Права на 

човека“ в Министерството на външните работи, относно проведени 

срещи в ЦИК с представители на ПАСЕ и на ПАЧИС. Тогава  ви 

помолих и вие да се запознаете. Няма нищо, което да е по-различно 

от това, което ние помним като впечатления от самите срещи. Малко 

по-подробно  се  е  спрял  на  въпроса  относно  участието  на 

представители  на  Венецианската  комисия,  които  бяха  членове  на 

делегацията на ПАСЕ. Те изрично са посочили, че настоящата мисия 

на Венецианската комисия не включва наблюдение на изборите. В 

предмета на наблюдението е  да изразят  становище по последните 

промени в Изборния кодекс. Изрично се посочва, че Венецианската 

комисия ще осъществи посещение в България през втората половина 

на м. януари 2017 г. Спират се на въпросите, които представляваха 

интерес  за  тях  –  относно  броя  на  секции  в  чужбина,  машинното 
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гласуване,  относно  въпроса  за  предоставяне  на  бюлетина  на 

референдума, обществените поръчки с оглед измененията в чл. 18 от 

Изборния  кодекс.  Подчертава  се,  че  протоколите  с  резултати  от 

всяка секция се публикуват и са достъпни на сайта на Централната 

избирателна комисия. Представителите на ПАСЕ, че са подчертали 

нещо характерно за България, което констатират – много случаи на 

поправки  в  протоколите  и  на  големия  брой  недействителни 

бюлетини,  цитирам дословно.  Становищата,  които са  изразени  по 

тези въпроси от Централната избирателна комисия. 

В  тази  информация  намира  място  и  това,  че  ЦИК  е 

организирала кръгла маса по въпроса с недействителните гласове. 

Във втората част структурно в тази информация е срещата с 

представителите на ПАЧИС. Както се вижда, основните въпроси са 

свързани  с  въпросите  на  референдума,  процедурата,  когато 

въпросите са приети след гласуването на националния референдум, 

изясняване на лицата, които имат право да гласуват. 

В  общи  линии  това  е  информацията.  Докладвам  ви  я  и  я 

предоставям в Деловодството – вх. № ПВР-04-01-355 от 24 ноември 

2016 г. 

На този етап е това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, аз ще ви докладвам две неща. 

В  днешния  ден  ми  беше  разпределена  жалба,  която  е 

подписана  „С  уважение:  жители  на  с.  Девинци,  община 

Момчилград“,  но  подателят,  който  е  отбелязан  на  плика  на  тази 

жалба е  жена Мюмюн Мюмюн. Жалбата  е  срещу поведението на 

кмета на с. Девинци, община Момчилград, област Кърджали. 

В  жалбата  се  казва,  че  кметът  на  селото  не  посещава 

работното  си  място,  само  инцидентно  в  някои  дни  се  явява  в 
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кметството,  постоянно  седи  в  Момчилград  в  някоя  кръчма  и 

употребява алкохол. 

Но другото,  което  е  по-съществено  –  твърди се,  че  той се 

разхожда из селото с пистолет на кръста, с което от известно време 

се  мъчи  да  влияе  и  обезпокоява  хората,  които  живеят  в  селото. 

Твърди, че пистолетът е бил на неговия баща. 

Посочените  нарушения  в  поведението  на  кмета  не 

представляват  предпоставки  за  предсрочното  прекратяване  на 

пълномощията, но носене на оръжие без разрешение представлява 

престъпление.  Аз  ви  предлагам  да  го  препратим  на  Районна 

прокуратура – Момчилград, по компетентност. 

РЕПЛИКИ: До Общинския съвет. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Общинският съвет не се занимава с 

това защо някой ходи с пистолет на кръста. 

Добре,  до  Районна  прокуратура  –  Момчилград,  и  до 

Общински съвет – Момчилград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на 

гласуване, колеги. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 8 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Иванка  

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков  и  Румяна  Сидерова); 

против – 5 (Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Метин  

Сюлейман и Румен Цачев). 

Не  постигна  необходимото  мнозинство  това  предложение. 

Очевидно ще остане за сведение. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  То не е  за отрицателен вот,  но съвсем 

накратко. 

Аз принципно разбирам резона на предложението на колегата 

Сидерова,  обаче,  доколкото  има  копие  до  Министерството  на 
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вътрешните работи, те са правоохранителен орган и биха могли да 

извършат проверка. Не считам, че е необходимо прокуратурата да 

бъде  сезирана.  Пък  те  вече  си  имат  ред  да  го  предадат  на 

прокуратурата. Заради това не подкрепих предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължете, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  във  връзка  с  това,  че 

присъствах  на  конференцията,  която  беше  проведена  от  БАИС 

относно изборните системи и проведените избори през 2016 г., само 

кратичък  отчет.  Присъствах  и  през  двата  дни  на  конференцията, 

присъстваха и шестте представители на Обществения съвет, които 

гласувахме възможност да участват в тази конференция. 

На  конференцията  господин  Михаил  Константинов  изнесе 

доклад  „Прогнозиране  на  балотажи“.  По  същество  обаче  това  е 

математически модел, не е социологическо проучване. 

Георги  Близнашки  имаше  своя  доклад  относно  изборите  и 

Конституцията.  Всичко това беше през  погледа на резултатите  от 

референдума,  които все още не са официални,  поради липсата на 

влязло в сила решение, знаем всички поради каква причина. 

Андрей  Райчев  изнесе  доклад  „Актуални  въпроси  за 

пропорционална и мажоритарна изборна система“. 

Господин Юлий Павлов изнесе доклад относно резултатите и 

социологическите проучвания на нагласите в изборите за президент 

в Съединените щати и в българските избори. 

Даниел  Пейчев  –  „Психологически  нива  на  подкрепа  на 

президентските избори в България“. 

Илия   Горанов  изнесе  много  интересен  доклад  относно 

алтернативни  системи  за  мажоритарен  избор  в  рамките  на 

многомандатни  изборни  райони.  Оказа  се,  че  има  доста  такива 

системи, които в  България досега никой не е дебатирал по тях и е 
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възможно  мажоритарен  избор  да  се  произведе  и  в  рамките  на 

многомандатен  изборен  район,  като  се  гласува  с  общи  листи  за 

мажоритарните  кандидати.  Имаш  право  да  зачеркнеш  толкова 

имена, колкото са мажоритарните мандати в този район. 

Докладът на Александър Станев беше относно управлението 

на  риска  при  компютърната  обработка  на  резултатите  от  избори, 

свързано, разбира се, и с атаките, които са върху системите. 

Димитър Димитров – „Референдумът – защо го изпуснахме?“. 

Аз на половинката от деня не можах да присъствам, поради 

това че бях на лекар.  Имаше много интересен доклад на госпожа 

Ваня Нушева, всички бяха останали много доволни – резултатът от 

мониторинга на президентските избори и националния референдум 

и  оценка  на  дефицитите  в  законодателството,  регламентиращо 

произвеждането на референдума. 

Господин Георги Лозанов е изнесъл доклад „Пост истината 

от предизборната медийна среда“. 

И на втория ден господин Колев изнесе доклад „За глупостта 

на мажоритарния вот“.  Той нарочно си служи с такъв ярък израз, 

според него. 

Госпожа Емилия Друмева – „Изборни системи в България от 

1880 г. до 1990 г.“. 

Стефан  Манов  имаше  конферентна  връзка  –  „Френската 

избирателна  система,  мажоритарна  в  два  тура.  Начин  на 

функциониране, предимства и недостатъци“. 

Мая  Манолова  беше  в  следобедното  заседание,  като 

Омбудсман  на  републиката  –  „Ролята  на  Омбудсмана  за 

усъвършенстване на изборното законодателство“. 

Един  журналист  от  „Офф нюз“  –  „Политиката  като  шоу“. 

Много интересен поглед през това как действително в редица избори 
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се  намесва  и  политическото  шоу.  Беше  го  подкрепил  с  много 

доказателства от медиите. 

Симеон Константинов – „Американските избори“. 

Лиляна  Горанова  –  това  е  млад  човек,  студент: 

„Продължението на последните избори“ с изказване на мнение по 

въпроса за мажоритарния избор. 

И  Владимир  Брезоев  –  „Референдумът  и  предстоящите 

избори“. 

След последното заседание нашите членове на Обществения 

съвет изказаха свои становища по различни теми и за наблюдението 

на избори, които са извършили в  България, както и на други места 

по света. 

Госпожа Румяна Дечева говори за машинното гласуване: „А 

сега накъде?“. Беше дебатиран и този въпрос. 

Стоил Стоилов – „Изборната екзотика на остров Цейлон“. 

Стефан  Манов  отново  –  „Еволюция  на  законодателството 

относно  вота  зад  граница  и  влиянието  върху  избирателната 

активност на българите в чужбина“. Малко поспориха с останалите 

членове на Обществения съвет. 

И  Тодор  Груйчев  –  „Анализ  на  организациите  на 

Обществения  съвет  към  ЦИК  от  наблюдението  на  избора  и 

референдума“. 

Темите  бяха  интересни,  на  много  добро  ниво  поднесени и 

коментирани.  Мой  извод  е,  че  социолозите  и  политолозите  като 

цяло, а и колегите юристи, а и математиците от  „Информационно 

обслужване“,  клонят  повече  към  смесена  система,  отколкото  към 

чиста  мажоритарна  система.  От  „Информационно  обслужване“ 

казаха, че те не са получавали поръчка, опитали са се да разиграят 

вероятността  на базата на това,  което се лансира в обществото за 
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наличие на някакъв законопроект за разделяне на страната на 240 

или 203 изборни района, но се оказва изключително неудачно. 

За мен приетият доклад за мажоритарен избор в рамките на 

многомандатен район подсказва, че те приемат повече този начин на 

произвеждане на избори. 

Интересно беше. Оправда си присъствието. Все пак някакви 

тенденции се хващат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Колеги,  имате  ли  въпроси  към  госпожа  Сидерова?  –  Не 

виждам. 

Следващ докладчик е господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение постъпило писмо от община Елхово, с вх. № ПВР-06-195 

от  6.12.2016 г.  Става  въпрос във връзка  с  даденото  разрешение с 

наше Решение № 4065- ПВР за архивиране на изборните книжа и 

материали от изборите за президент и вицепрезидент от 23 октомври 

и 30 октомври 2011 г. Към писмото е приложена заповед на кмета на 

общ.  Елхово  и  протокола  за  разпечатване  и  отварянето  на 

запечатаното помещение. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Връщаме към докладите на госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  аз 

изявявам желание да присъствам при унищожаването в Печатницата 

на БНБ, на този етап ви предлагам само да съгласуваме графика за 

проверка и за унищожаване както в Печатницата на БНБ, така и в 

„Демакс“,  но  да  посочим  само  упълномощените  членове  на 

Централната избирателна комисия за 8 и 9 декември. 
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За  8  декември  колегата  Баханов,  на  9  декември  колегата 

Румяна Сидерова. 

За другата седмица ще отговорим и ще напишем писмо за 15-

и в Печатница „Демакс“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

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

Грозева, Мартин Райков, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против 

– няма. 

Благодаря. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  в 

четвъртък  мислех  да  ви  докладвам  приемане  на  работата  на 

експертите от Администрацията на Министерския съвет,  които ни 

подпомогнаха  в  последната  част  по проверка на  изпълнението  на 

договора на ЦИК за отпечатване на бюлетините с Печатницата на 

БНБ.  Знаете  – госпожа Ирина Ангелова  и  Милан Туманов,  които 

написаха  и  становище,  включително  с  препоръки,  които  ние 

следвахме и изпълнихме, и изискахме допълнително документи от 

Печатницата на БНБ преди одобряването и окончателното плащане. 

С  вх.  №  ПВР-03-61  от  29  ноември  2016  г.  е  тяхното 

становище.  В  папка  от  29-и  е  публикувано  становището. 

Становището  е  изготвено  още  на  22  ноември,  но  е  заведено  в 

Деловодството на Централната избирателна комисия на 29 ноември 

2016 г. 

Предлагам  ви  днес  с  протоколно  решение  да  приемем 

работата на двамата експерти. Мисля, че те специално подпомогнаха 

само по изпълнението на договора с Печатницата на БНБ. Предлагам 
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одобряване,  приемане  на  работата  и  да  одобрим  сключването  на 

граждански договор с тях с възнаграждение по 200 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Както  и  по 

отношение на машинното гласуване. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

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

Грозева, Мартин Райков, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против 

– няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № ЧМИ-00-54 от 6 декември 2016 г.  По електронната 

поща сме го получили. То е адресирано до кметовете на общините 

Троян,  Вълчи  дол,  Крумовград  и  Сунгурларе  и  съответните 

общински избирателни комисии с копие до нас и до министъра на 

финансите  във  връзка  с  частичните  избори  на  11  декември. 

Изпращат  ни графика за  предаване  на  хартиените бюлетини на  9 

декември 2016 г. 

В  тази  връзка  ще  изпратим  едно  писмо  до  общинските 

избирателни комисии да приемат решение и за приетите решения и 

упълномощените членове да изпратят информация до Печатницата 

на БНБ с копие до Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

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

Грозева, Мартин Райков, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против 

– няма. 
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Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание в четвъртък,  8 декември, от 

10,30 ч. 

(Закрито в 16,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева

Нина Иванова
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