
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 452  

На 8 декември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклад  относно  одобряване  на  граждански  договори  и 

награди. 

Докладва: Ивилина Алексиева

2. Извършване на промени по бюджета на ЦИК. 

Докладва: Ивилина Алексиева

3. Доклади по медийни пакети. 

Докладва: Таня Цанева

4. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова

5.  Доклад  относно  писмо  от  Парламентарната  комисия  по 

политиките за българите в чужбина. 

Докладва: Александър Андреев 

6. Доклади по писма. 

Докладват:  Камелия  Нейкова,  Иванка 

Грозева, Ивилина Алексиева, Росица Матева 

7. Разни. 
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Ерхан  
Чаушев, Иванка Грозева



ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър 

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

Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова, 

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка 

Ганчева, Метин Сюлейман и Цветозар Томов.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 8 декември 2016 г. 

Колеги, честит празник, тъй като днес е празник не само на 

настоящите, но и на всички бъдещи и на всички минали студенти, 

така че бъдете живи и здрави! Поддържам концепцията „Учене през 

целия живот!“

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам да докладвам за сведение – може в 

точката за отваряне на помещения, а може и в докладите по писма – 

както прецените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

включвам ви в т. 4 – отваряне на запечатани помещения.  

РОСИЦА МАТЕВА: В доклади по писма. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точката за отваряне на запечатани 

помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други 

предложения? – Не виждам, колеги. 

Тъй като  по  обективни причини отсъстват  колегите,  които 

работят със системата за гласуване, ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Ще помоля госпожа Грозева да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем към разглеждането  на  дневния 

ред,  първо  позволете  ми  да  ви  информирам,  че  по  обективни 

причини отсъстват  госпожа Ганчева,  господин  Христов,  господин 

Сюлейман  и  госпожа  Мусорлиева  -–  ползват  различни  видове 

отпуск. Също така  отсъстват господин Баханов и госпожа Солакова, 

които  в  момента  са  в  Печатницата  на  БНБ.  Господин  Пенев  ме 

информира,  че  ще  закъснее.  По  обективни  причини  отсъства  и 

господин  Томов.  Господин  Райков  не  ме  е  информирал, 

предполагам, че ще закъснее. 

Във връзка с току-що докладваните отсъствия, колеги, следва 

днес  да  определим  лице   измежду  състава  на  Централната 

избирателна  комисия,  което да  изпълнява  функциите  на  секретар. 

Предлагам това да бъде господин Цачев. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Доклад относно одобряване на граждански договори и 

награди. 

Моля да отворите във вътрешната мрежа папка „Граждански 

договори“. 

В тази папка, колеги, ще видите първо докладна записка от 

госпожа  Богданова  –  изпълняваща  по  заместване  длъжността 

директор на Дирекция „Администрация“. В тази докладна записка 

госпожа  Богданова  представя  мотивите  за  така  предложените 

възнаграждения  за  лица,  които  са  подпомагали  дейността  на 

Централната  избирателна  комисия  по  повод  организиране  и 

произвеждане  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  и  национален  референдум  тази  година.  Виждате 

основанията. 

Това  са  служители  от  Народното  събрание  на  базата  на 

споразумение  между  Народното  събрание  и  Централната 

избирателна  комисия,  както и от  служба НСО и Противопожарна 

дейност.  Също  така  виждате  мотивацията  за  различните 

предложения  по  отношение  на  различните  звена  в  Народното 

събрание. 

Колеги,  аз  само  ви  припомням,  както  пише  и  госпожа 

Богданова  в  своята  докладна  записка,  че  е  традиция  Централната 

избирателна  комисия  преди  старта  на  най-тежкия  си  период  по 

повод организацията  и произвеждането на избори да се обръща с 

писмо  към  главния  секретар  на  Народното  събрание,  за  да  може 
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Народното събрание да осигури подпомагане и 24-часови дежурства 

на различните звена, така че Централната избирателна комисия да 

може пълноценно да изпълни своите функции. 

Виждам,  че  се  запознавате  с  докладната  –  подробно  са 

изложени мотивите. 

В другата папка – „Външни сътрудници“ – подпапка на папка 

„Граждански  договори“   -  ще  видите  списъка  на  служителите  на 

Народното  събрание,  които  са  подпомогнали  ЦИК,  списъка  на 

служителите  на  НСО  и  Противопожарна  безопасност,  списъка  от 

Министерството  на  външните  работи,  типовия  договор  за 

служителите на Народното събрание. Също така типови граждански 

договори  по  отношение  на  служителите  от  Министерството  на 

външните  работи.  Отново  в  подпапка  „Стенографки“  ще  видите 

списъка  на  стенографките,  проекта  на  допълнителен  договор  и 

разбира се, отчета на работата на стенографите. 

Колеги,  може  би  още  две  думи  за  мотивация. 

Възнагражденията,  които  се  предлагат  от  администрацията,  са 

определени  на  базата  първо  на  натовареността,  като  се  вземе 

предвид и  възнаграждението,  което е  изплатено миналата  година. 

Както знаем, миналата година организирахме заедно местни избори 

и национален референдум, а тази година пък  избори за президент и 

вицепрезидент на републиката и национален референдум. 

Има малки различия, които ще видите. Те са и на базата на 

дневника,  който  се  води  при  господин  Русинов  от  нашата 

администрация затова кога и колко дни сме ползвали служители на 

Народното  събрание  и  по  какъв  повод,  така  че  ще  видите  тези 

различия  като  изключение  по  отношение  на  едни  лица,  на  които 

възнагражденията са малко по-големи, респективно на други лица, 

на които възнагражденията са по-малки. 

С това приключвам своя доклад, колеги. 

Имате  ли  коментари?  (Коментари  и  уточнения  без  

микрофон.)

Заповядайте, госпожо Грозева. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги,  вчера  както  някои  от  вас  видяха  –  на  7 

декември  2016  г.,  Министерството  на  външните  работи  предаде 

книжата и материалите от произведените избори в секциите извън 

страната за първи, втори тур и национален референдум. Това бяха 

над 1000 чувала, които ние приехме и настанихме в малката зала. 

Във  връзка  с  това  ни  подпомогнаха  служители  от  Народното 

събрание. 

Имам предложение и моля на лицето,  което е  под № 13 – 

Димитър  Темелков,  и  под  №  24  –  Павел  Колев,  да  се  направи 

завишение от 100 лв., тъй като те се лишиха от обедната си почивка 

и в продължение на два часа помагаха на Стоян и на Кирчо, тъй като 

те единствени носеха тези огромни чували, които с които жените не 

можеха да се справят. Просто от 500 лв. да стане на 600 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, това е 

първо предложение. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, тъй като и аз имам впечатление от 

работата  на служителите,  които подпомагаха  както през  активния 

период,  така  и  в  останалите  периоди  Централната  избирателна 

комисия, и имам конкретно предложение лицето, което е под № 15 в 

лявата колонка, да получи възнаграждение равно на тези, които са 

под него. Като съответно бъде коригирано със същия размер лицето, 

което е под № 27 в таблицата, която виждате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други предложения? – Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, на заседанието на 

работната група, което проведохме, беше обсъждан вариантът да се 

придържаме към цифрите,  които са посочени и са изплатени през 

2015 г. Тогава не взехме решение какво ще правим, но все пак това 

нещо би следвало да се доведе до знанието на цялата комисия, тъй 

като аз лично смятам и моето предложение е да се придържаме към 

тези цифри. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Матева.  Аз  ще  помоля  да  направите  и  конкретно 

предложение.  Очаквах  това  преди  заседанието,   както  помолих 

преди да започнем, но не се случи. 

Колеги, както ви докладвах в началото на заседанието и както 

виждате,  има  изключително  придържане  към  тези  суми  с 

изключение на лицата, които администрацията ни уверява със своята 

докладна  записка,  че  са  подпомагали  в  повече  Централната 

избирателна комисия през тази година с оглед и на наблюденията на 

администрацията, и на дневника който се води. Както виждате, това 

са лицата от първото звено, което е представено. След което надолу 

ще видите – не мога да кажа точно по кои точки. 

Колеги,  аз  казвам  и  на  микрофон:  съжалявам,  че  не 

присъствах на работното обсъждане, но бях служебно ангажирана да 

се явя в качеството си на актосъставител като свидетел по дело и не 

съм запозната с тези обсъждания. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  аз  смятах,  че 

секретарят на комисията, която е ръководител на тази работна група 

и която инициира обсъждането и събирането, би следвало да ви е 

информирала  и  затова  изчаках  до  последно  доклада.  Там  беше 

обсъждан вариантът и аз казах, че предлагам да се придържаме към 

цифрите, които са от 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам, 

госпожо Матева, и вашето предложение като трето предложение. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  на  противното  становище. 

Вчера на работната група не се взе решение. Имаше обсъждане…

РОСИЦА МАТЕВА: Оня ден. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, оня ден. Има ли значение? 

На  работна  група  1.2.  при  обсъждането  групата  не  взе 

решение да предложи този вариант, а взе решение да се предложат и 

двата варианта на обсъждане в комисията. 

7



Аз  лично  съм  от  лицата,  които  се  придържат  към 

предложението, което е направено от нашата администрация по две 

основни причини: първо, те са хората, които контактуват и работят 

най-много  с  този  персонал,  който  ни  обслужва  и  всичко,  което 

върши е извън задължението им по трудовите договори с Народното 

събрание. Това е  отделно обслужване на Централната избирателна 

комисия. 

И на второ място, знаете, особено за част от групата, че ние 

тази  година  имахме  сменено  място  за  приемане  на  документи  и 

трябваше отново да се оформи всичко, което съществено увеличи 

работата на част от лицата, които са посочени в групата. И всъщност 

най-вече  ние  не  трябва  да  пресичаме  и  да  препроверяваме,  да 

премахваме предложенията на нашата администрация, тъй като по 

тоя начин ние обезсмисляме нейното съществуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други? – Не виждам. 

Колеги,  започвам  да  подлагам  предложенията  по  реда  на 

тяхното постъпване, тъй като първите са конкретни, а другото…

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ще оттегля моето 

предложение, въпреки че от изказването на колегата Сидерова стана 

ясно, че наистина са обсъждани два варианта и следваше да бъдат 

представени  на  комисията.  Но  така  или  иначе  оттеглям  своето 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  предложение  №  1  със  100  лв.  да  се  увеличи 

възнаграждението на позиция № 13 и № 24. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

(Росица Матева, Камелия Нейкова).  
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Приема се това предложение. 

Колеги,  второто  предложение,  което  постъпи,  е 

възнаграждението  на  позиция  №  15  и  на  позиция  №  27  да  се 

приравни  на  възнагражденията  на  позиция  от  №  16  до  №  26 

включително. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

(Камелия Нейкова, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Колеги,  тъй  като  в  залата  не  постъпиха  допълнителни 

предложения, анблок подлагам на гласуване лицата, предложени в 

списъците на служители от Народното събрание, Министерство на 

външните работи и стенографи, включително и лицата служители от 

НСО  и  Противопожарна  безопасност,  на  второ  място 

възнагражденията  на  служителите  от  Народно  събрание, 

Министерство  на  външните  работи  и  стенографите,  респективно 

наградите на служителите от НСО и Противопожарна безопасност, и 

на  трето  място,  одобрение  на  договорите  със  служителите  на 

Народното  събрание,  Министерството  на  външните  работи  и 

стенографите. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 

Колеги, изчерпахме доклада по точка първа. 
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Преминаваме към доклад по: 

2. Извършване на промени по бюджета на ЦИК. 

Моля  във  вътрешната  мрежа,  в  моя  папка,  колеги,  да 

отворите  вх.  № ЦИК-09-105.  Колеги,  това  е  докладна  записка  от 

госпожа  Грозданова  –  главен  счетоводител  в  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия,  с  която  се  предлага 

извършването  на  промени  по  бюджета  на  ЦИК  за  2016  г.  и 

уведомяване на министъра на финансите. 

На съответните правни основания и § 4 от Заключителните 

разпоредби на Постановление № 324 на Министерския съвет от 24 

ноември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи трансфери 

за 2016 г.,  е  необходимо да се извършат промени по бюджета на 

ЦИК за 2016 г. и да се уведоми министърът на финансите. 

Колеги, става дума за 250 000 лв., които ние поискахме като 

увеличение  за  нашата  план-сметка  с  едно  подробно  мотивирано 

искане,  с  оглед  извършените  промени  в  Изборния  кодекс  на  26 

октомври 2016 г. за влезли в сила на 28 октомври 2016 г., а именно 

промяна  в  начина  на  изчисление  на  резултата  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент и необходимостта във връзка с това от 

извършване на промяна в програмния продукт. С Постановление № 

324  на  Министерския  съвет  от  цитираната  дата  тази  промяна  е 

одобрена  и  в  момента,  колеги,  ние  би  трябвало  да  изпратим 

съответното искане и утвърждаване на тези промени по бюджета на 

Централната избирателна комисия. 

Естествено,  преди  тази  записка  да  бъде  представена  на 

вниманието на Централната избирателна комисия, тя е съгласувана с 

Министерството на финансите. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, приключихме и с точка втора от дневния ред. Много 

ви благодаря. 

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по медийни пакети. 

Току-що докато гласувахме, ни уведомиха, че има проблем с 

включването на видеоизлъчването. Сега веднага ще направя връзка с 

администрацията на ЦИК, за да бъде отстранен този проблем. 

Госпожо Цанева, заповядате по точка трета. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, тъй като имаме някои искания, за които имаше да се 

правят корекции, затова за съжаление днес ще бъдат по-разбъркано 

датите, на които са качени исканията. 

Започвам с  искания  ПВР,  които  са  качени във  вътрешната 

мрежа на 29 ноември 2016 г.

Искане с вх. № ПВР-20-740 от Медия „Нипо груп“ – това е 

Телевизия „Стойчев“ и партия „Българска демократична общност“, 

на стойност 6000 лв. с ДДС. Медийната услуга е: информационни 

клипове  –  30-секунден,  излъчен  10  пъти;  рекламен  материал,  а 

именно  среща  в  Димитровград,  която  е  един  час,  която  също  е 

излъчена  10 пъти.  Няма обезпокоителни моменти в  този  договор, 

затова ще ви ги предложа за гласуване анблок. 

В същата дата искане с вх. № ПВР-20-742 от същата медия - 

„Нипо  груп“  –  това  е  Телевизия  „Стойчев“  с  партия  „Българска 

демократична общност“. Договорът е на стойност 3000 лв. с ДДС. 

Имат 30-секундно обръщение, излъчено 10 пъти, както и 16-минутно 

интервю. Общата стойност е 3000 лв. 

В същата дата с вх. № ПВР-20-746 е искане от „Елит Медия 

България“  –  Канал  3  и  инициативен  комитет  за  издигане  за 
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президент и вицепрезидент на Веселин Марешки и Петър Петров. 

Искането  е  на  стойност  12  000  лв.  и  е  интервю  20-минутно, 

излъчване  на  събитие-концерт  –  един  час;  излъчване  на  второ 

събитие  –  50  минути,  а  именно  закриване  на  предизборната 

кампания на кандидат-президентската двойка и 2-минутен репортаж. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, гласуваме анблок. Който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

(Александър Андреев, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  следващите  искания  са  във 

вътрешната мрежа на дата 6 декември 2016 г.

Искане  с  вх.  №  ПВР-20-755  от  „Труд  Медия“  –  вестник 

„Труд“ и партия „Българска демократична общност“. Искането е на 

стойност 2640 лв. с ДДС, и включва публикация във вестник „Труд“ 

– половин страница. 

Следващото  искане  за  изплащане  е  с  вх.  №  ПВР-20-757 

между Българската национална телевизия и Инициативен комитет за 

издигане  за  президент  и  вицепрезидент  на  Пламен  Пасков  и 

Светозар Съев, който е на стойност 1656 лв., и включва 1-минутен 

репортаж. Тук само искам да отбележа, че договорът и заявката бяха 

за 3312 лв., но тъй като е излъчен само един репортаж, затова е тази 

промяна към договора. 

Следващото  искане  е  с  вх.  №  ПВР-20-759.  Медията  е 

„ВОКСБГ“  ЕООД  и  партия  „Балканска  демократична  лига“. 

Искането е на стойност 15 150 лв.  и включва участие в 20-минутно 

предаване – един брой; излъчване на обръщения 3-минутни – 6 броя; 
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излъчване  на  30-секунден  спот  в  „Радио  Вокс“  –  150  броя  и 

публикация  на  сайта  на  „Радио  Вокс“  –  10  информационни 

материала. 

И към тази дата ви предлагам следващо за одобрение искане 

с вх. № ПВР-20-760. Медията е „ВОКСБГ“ ЕООД и Инициативен 

комитет за издигане на президент и вицепрезидент Пламен Пасков и 

Светозар  Съев,  на  стойност  3110,  което  включва  участие  в 

предавания на „Вокс“-20-минутни – 1 брой; публикация на сайта на 

„Радио Вокс“ – 1 брой; публикация на информационни материали – 

2 броя и излъчване на 30-секунден спот – 10 пъти по „Радио Вокс“. 

Предлагам  да  ги  гласуваме.  От  тази  дата  имам  и  още  за 

докладване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам двата договора, които 

са към „ВОКСБГ“ ЕООД, да бъдат гласувани отделно от останалите, 

които докладва колегата Цанева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  има  процедурно  предложение  за  разделяне  на 

гласуването. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното процедурно 

предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова,),  против  –  4  (Таня  Цанева,  Ивайло  Ивков,  Бойчо  

Арнаудов, Ивилина Алексиева-Робинсън).  

Колеги, прие се това предложение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  първо  другите  договори, 

изпълнението на които докладва госпожа Цанева. Който е съгласен 

да  ги одобрим, нека да гласува. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 

2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

И колеги, подлагам на гласуване одобрение изпълнението на 

договорите с „ВОКСБГ“ ЕООД. 

Който е съгласен да одобрим изпълнението на тези договори 

и да извършим съответното плащане, моля да гласува. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  4  (Мартин  Райков,  

Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова).  

Колеги, одобри се изпълнението и на тези договори. 

Продължете. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка от дата 6 декември 

2016 г., ви предлагам на вашето внимание искане с вх. № НР-20-673 

между „Евромедия“ ООД и Инициативен комитет, представляван от 

Димитър  Митов.  Стойността  е   12  000  лв.  с  ДДС  и  включва 

публикация  във  вестник  „Земя“  –  цветно  каре,  3  броя; 

информационен материал – 2 броя. 

Следващото искане е  с вх. № НР-20-674 с Евромедия“ ООД и 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Нестор  Мильов,  на 

стойност  11  800  лв.:  цветно  каре  –  3  бр.  публикации  и 

информационен материал – 2 броя. 

Искане с вх. № НР-20-675: „Евромедия“ ООД и Инициативен 

комитет, представляван от Станислав Косаков, на стойност 12 500 

лв.,  което  включва  4  броя  публикации  –  цветно  каре  и  2  броя 

информационен материал. 
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Следващото искане е с вх. № НР-20-676: „Евромедия“ ООД и 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Румен  Маринов,  на 

стойност  12  500  лв.:  4  брой  публикации  цветно  каре  и  2  броя 

публикация на информационен материал. 

Следващото искане е с вх. № НР-20-677: Евромедия“ ООД и 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Светлана  Стоянова,  на 

стойност 12 500 лв. Включва 4 броя публикация – цветно каре и 2 

броя информационен материал. 

С вх. № НР-20-678 Медия „ВОКСБГ“ ЕООД и Инициативен 

комитет,  представляван  от Светозар  Съев,  на стойност 4050 лв.  с 

ДДС,  което включва участие в предаване – 20-минутно,  3  броя и 

публикация на сайта на информационни материали – 3 бр. 

С вх. № НР-20-679 „БГ САТ“ Медия и Инициативен комитет, 

представляван от Нестор Мильов, който включва 89 излъчвания в 

различен  прайм  тайм  на  информационен  клип  –  30-секунден,  на 

стойност 12 816 лв. 

Искане  с  вх.  №  НР-20-680  от  „БГ  САТ“  и  Инициативен 

комитет,  представляван  от  Димитър  Митов,  който  включва   30-

секунден информационен клип на стойност 12 672 лв. – в различен 

прайм тайм 88 излъчвания. 

Искане с вх. № НР-20-681 между „БГ САТ“ и Инициативен 

комитет, представляван от Димитър Митов, на стойност  15 300 лв.: 

информационен клип 30-секунден – 200 излъчвания. 

Искане с вх. № НР-20-682 между „БГ САТ“ и Инициативен 

комитет, представляван от Станислав Косаков, на стойност 9360 лв.: 

30-секунден клип – 65 излъчвания. 

С  вх.  №  НР-20-683  „БГ  САТ“  и  Инициативен  комитет, 

представляван  от  Станислав  Косаков,  на  стойност  18  084  лв.: 

информационен  клип  30-секунден  –  187  излъчвания,  и  участие  в 

предаване един час. 

Следващото  искане  е  с  вх.  №  НР-20-684  от  „БГ  САТ“  и 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Светлана  Стоянова,  на 

стойност 8664 лв.: 30-секунден клип – 171 излъчвания. 
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Искане с вх. № НР- 20-685 между „БГ САТ“ и Инициативен 

комитет, представляван от Румен Маринов – информационен клип 

30-секунден – 175 излъчвания на стойност 9900 лв. 

Искане с вх. № НР- 20-688 между „БГ САТ“ и Инициативен 

комитет, представляван от Нестор Мильов – 190 излъчвания на 30-

секунден клип, на стойност 13 240 лв. 

Искане с вх.  № НР- 20-687 между „Студио Медия“ ООД – 

Канал  6,  и  партия  „Единна народна партия“ на  стойност  600 лв., 

които  имат  40-секунден  клип  –  160  излъчвания,  извинете  20-

минутно участие в предаване – 1 брой. 

Искане  с  вх.  №  НР-  20-688  –  „Офф  Медия“  АД  и 

Инициативен  комитет,  представляван  от  Петър  Кичашки,  на 

стойност  3360  лв.,  което  включва  публикация  на  2  броя 

информационен материал. 

Искане  с  вх.  № НР-  20-689  -  „Офф  Медия“  АД  и  партия 

„Единна  народна  партия“,  на  стойност  4000  лв.,  което  включва 

банер. 

Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Разбирам  голямото  желание  на 

колегата Цанева бързо, бързо да минат и толкова бързо ги чете, че аз 

почти не можах да ги проверя. Но все пак ще помоля двата договора, 

които са с  „Офф Медия“ АД, плюс този, който е  със „ВОКСБГ“ 

ЕООД, да бъдат гласувани отделно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, това е процедура по разделяне. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

16



Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,),  против – 3 (Таня Цанева 

Ивайло Ивков, Бойчо Арнаудов).  

Прие се това предложение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  първо  изпълнението  на 

другите договори, докладвани от госпожа Цанева. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румен Цачев,  Таня Цанева),  против – 3 (Мартин Райков,  Росица 

Матева, Камелия Нейкова).  

Предложението се приема. 

Колеги,  сега  подлагам  на  гласуване  одобрението  на  двата 

договора, които бяха разделени - с „Офф Медия“ АД и „ВОКСБГ“ 

ЕООД – колеги, подлагам на одобрение изпълнението на тези три 

договора: два с „Офф Медия“ АД и един с „ВОКСБГ“ ЕООД. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – 4 (Мария Бойкинова, Александър Андреев, Росица  

Матева, Камелия Нейкова).  

Колеги, изпълнението и на тези договори беше одобрено. 

Колеги, изчерпахме точка трета от дневния ред. 

Продължаваме с точка четвърта: 

4. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи докладчик в залата е господин Цачев. Заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Колеги, в папката с моите инициали има проект на решение 

за  отваряне  на  запечатано  помещение,  което се  намира в  община 

Червен бряг, област Плевен, като отварянето се налага във връзка с 
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извършване на експертиза и предаване на  отдел „Държавен архив“ 

на  книжата  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката през 2011 г. Искането е с вх. № ПВР-14-85 от 6.12.2016 

г., постъпило в ЦИК от кмета на община Червен бряг. 

Предлагам да разрешим отваряне на запечатаното помещение 

в  община  Червен  бряг,  област  Плевен,  с  цел  извършване  на 

експертиза и предаване на книжата от президентските избори през 

2011 г. на отдел „Държавен архив“ – Плевен, като основанието за 

отваряне на помещението е по чл. 287, ал. 8, във връзка с чл. 338 от 

Изборния  кодекс,  както  и  във  връзка  с  наше  Решение  №  3796-

ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., което е изменено с наше Решение № 

3864 и във връзка с Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. 

След като бъде извършена експертизата на тези документи и 

бъдат  предадени  подлежащите  на  съхранение  книжа  в  отдел 

„Държавен  архив“,  кметът  на  общината  следва  да  изпрати  в 

Централната  избирателна  комисия  информация,  която  съдържа 

основанието и реда за отваряне на помещението, както и резултата 

от  експертизата  на  експертната  комисия  относно  ценността  на 

документите, както и за унищожаване на книжата, които подлежат 

на унищожаване. 

Предлагам  да  гласуваме  отварянето  на  това  помещение. 

Обръщам  внимание,  че  в  помещението  не  се  съдържат  книжа  и 

материали от други избори, освен тези, които цитирах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

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

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4079-ПВР. 
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Следващ докладчик е госпожа Сидерова - заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № 

ПВР-14-86 от 07 декември 2016 г.  от кмета на община Сливница, 

Софийска  област,  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано 

помещение,  намиращо  се  в  приземен  етаж  (мазе)  в  сградата  на 

общинска  администрация  Сливница,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за президент 

и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.,  във 

връзка  с  извършване  на  експертиза  относно  ценността  на 

документите и предаване на изборните книжа на отдел „Държавен 

архив“ – София.

Подготвила съм ви проект на решение, който е в моята папка. 

Той  е  единствен.  Предлагам  да  разрешим  отварянето.  Само  тези 

книжа се съхраняват в това помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? (Коментари и уточнения без микрофон.)

Колеги,  само  маркирам  за  протокола,  че  и  в  това,  и  в 

предходното взето вече  решение,  правното основание ще бъде по 

Решение № 2662. 

Колеги, гласуваме така предложения проект на решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

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

Колеги, това е Решение № 4080-ПВР. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № НС-05-5 от 6.12.2016 г. – писмо от 

областна  администрация  –  Пловдив,  от  главния  секретар  на 

областната администрация, в което ни казват, че с наше Решение № 

3312-НС от 19.07.2016 г. сме разрешили да отворят помещението и в 
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изпълнение на изискванията на решението, ни прилагат протоколи – 

2 броя,   копие на работен опис,  копие на акт за  унищожаване на 

неценни документи и копие на писмо. Всичките тези документи са 

приложени към преписката. 

Докладвам  го  за  сведение  на  Централната  избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ  докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  и  аз  ви  докладвам  за 

сведение вх. № МИ-06-978 от 6.12.2016 г. от община Тутракан. В 

изпълнение  на  наше  Решение  №  3157  ни  изпращат  копие  от 

протокола на експертната комисия, инвентарен опис на документите 

за постоянно запазване от местните избори през 2011 г., както и опис 

на документите, определени като неценни от местните избори. 

Също така с вх. № ПВР-06-200 от 8 декември 2016 г. и вх. № 

ПВР-06-201  от  същата  дата  от  община  Алфатар  ни  изпращат 

информация  за  предадените  за  постоянно  запазване  в  отдел 

„Държавен  архив“  –  Силистра,  изборни  документи  от  местните 

избори,  както  и  заповедите  и  заверените  копия  на  протоколите, 

съответно протоколите от експертните комисии, инвентарни описи, 

както  и  акт  за  унищожаване  на  документите  с  изтекъл  срок  за 

съхранение. В писмото цитират наше Решение № 3897-РМЛ/МИ от 

30  октомври  2016  г.  като  основание  за  отварянето,  което  наше 

решение е само с цел прибиране на изборните книжа и материали от 

произведените  на  6  ноември  2016  г.  избори,  но  не  и  с  цел 

архивиране,  но  въпреки  всичко  считам,  че  те  са  изпълнили 

изискванията на принципното ни решение за архивиране на книжата 

от местните избори. И ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 
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Продължаваме със следваща точка: 

5. Доклад относно писмо от Парламентарната комисия по 

политиките за българите в чужбина. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е  качено  писмо, 

получено по имейл, с вх. № ПВР-02-35 от 7.12.2016 г. Именно това е 

покана за заседание, което ще се проведе на 14 декември 2016 г. от 

14,30 ч. в Зала № 456 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз 

Александър І“ № 1, от Парламентарната комисия по политиките за 

българите  в  чужбина   на  43-ото  Народно  събрание,  във  връзка 

именно  с  обсъждане  на  въпросите  и  проблемите,  свързани  с 

организирането на провеждането на изборния процес в чужбина на 

произведените президентски избори и национален референдум. 

Молбата  на  комисията  във  връзка  с  участието  на 

председателя на Централната избирателна комисия и членове, които 

ще  бъдат  определени  от  Централната  избирателна  комисия,  е  да 

бъдат  предоставени  материали,  свързани  с  броя  на  заявленията, 

които са били подадени за разкриването на секции в чужбина, колко 

секции са били разкрити по страни, основни проблеми, възникнали в 

самия изборен ден. И молбата е информацията да бъде изпратена в 

комисията  на  посочен имейл адрес  не  по-късно  от  24 часа  преди 

заседанието  с  оглед  запознаване  на  членовете  на  комисията  с 

материалите,  които  Централната  избирателна  комисия  ще 

предостави. 

Във връзка с това и с оглед отсъствието на колегата Ганчева, 

която  е  ръководител  на  група  „Чужбина“,  аз  ви  предлагам  за 

момента  то  да  остане  за  сведение,  като  допълнително  вземем 

решение  за  участието  на  членове  на  Централната  избирателна 

комисия  на  нашето  заседание  във  вторник.  Но  междувременно 

предлагам да възложим на юрисконсултите да направят съответните 

справки, като ни изложат информацията, свързана със заявленията, 

които са получени, броя на секциите по отделните страни. И отделно 
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от това, вече при обсъждането, което ще направим във вторник, да 

набележим  тези  основни  въпроси,  които  да  бъдат  обсъдени  и 

евентуално изготвен материал във връзка с това след завръщането и 

на колегата Ганчева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин  Андреев,  само  бих  искала  да  ви  допълня.  Ние 

имаме евентуално входящи сигнали, жалби и други извън страната, 

на които можем да се позовем и които могат да ни бъдат извадени от 

администрацията за следващото заседание, за да си припомним. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Едно питане: защо юрисконсултите, 

като цялата тази работа беше в отдела,  който е по регистрациите. 

Там  е  броят  на  секциите,  решенията  се  вземаха  от  тази  група. 

(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  бих 

предложила  да  възложим  на  директора  на  дирекция 

„Администрация“  и  той  да  прецени  с  оглед  ангажираността, 

възможностите и  познаването  на  ситуацията  на  отделни  лица  от 

администрацията, на кого да възложи изготвянето на тези справки. 

Мисля, че това обединява предложенията, постъпили в залата. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

6. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте. 
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЕП-23-3  от  7 

декември 2016 г. – в днешното заседание в моята папка е писмото, 

сме получили писмо от Комисията за защита на личните данни. 

Писмото  е  по  повод  извършени  проверки  по  жалби  с 

твърдения за злоупотреби с лични данни на избиратели във връзка с 

произведени избори за периода 2014 г. – 2016 г. и какво е установила 

Комисията за защита на личните данни. В това писмо, в неговата 

финална част се правят предложения за законодателни промени или 

организационни  мерки,  които  да  бъдат  взети  от  Централната 

избирателна комисия. 

Също  така  към  писмото  са  приложени  и  няколко  съдебни 

решения  по  повод  издадени  наказателни  постановления  от 

Комисията за защита на личните данни във връзка с образувани при 

тях производства. 

Докладвам ви го сега за сведение и ви предлагам, тъй като 

информацията  е  по-обемна,  в  следващи  заседания  да  обсъдим 

направените от Комисията за защита на личните данни предложения 

към Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  като  се  присъединявам  към  предложението  на 

госпожа  Нейкова,  днес  ви  поставям  въпрос  за  мислене  към  този 

момент, в който ще разглеждаме, дали да не приложим това писмо 

към нашия анализ на произведените избори и референдум, който ще 

внесем в Народното събрание, така в цялост? 

Сега го поставям само като въпрос за мислене. (Коментари и 

уточнения без микрофон.)

Следващ докладчик е госпожа Грозева – заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  аз  докладвах  моето 

предложение по приемането и предаването на изборните книжа и 

материали от секциите извън страната. Не бяха открити липси. Беше 

изготвен  приемо-предавателен  протокол.  1000-та  чувала  са 

ситуирани  в  малката  зала  и  след  окончателното  приключване  на 
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предаването  и  архивирането  на  изборните  книжа  и  материали  от 

местните  и  от  президентските  избори през  2011  г.,  съответно  ще 

бъдат преместени в архива, който е на нашия етаж. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. 

Следващ докладчик,  колеги,  съм аз.  Моля ви да   отворите 

вътрешната мрежа с инициали ИА. 

Колеги, на първо място моля да погледнете протокол ПАСЕ. 

Колеги,  това  е  протокол  от  срещата  на  членове  на  Централната 

избирателна комисия с представители на Парламентарната асамблея 

на Съвета на Европа. 

Колеги,  както  обсъждахме  в  неформален  порядък,  ви 

предлагам този  протокол,  който в  момента докладвам на  ЦИК за 

сведение,  да  бъде  изпратен  на  съответните  служители  от 

Министерството  на  външните  работи,  които  да  го  препратят  до 

лицата,  до  които  по  протокол  се  препраща  тази  информация. 

(Коментари и уточнения без микрофон.)

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, на второ място в същата папка има проект на писмо 

№ 9948. Моля да го погледнете. То е до общинските избирателни 

комисии, в които предстои произвеждането на частични избори за 

кмет на 11 декември 2016 г. Предлагам да им изпратим това писмо с 

оглед  и  графика  на  получаване  на  документи  от  общинските 

избирателни комисии в деня след изборите. 
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Колеги, коментари? – Не виждам.

Колеги,  който е съгласен да изпратим това писмо, моля да 

гласува. 

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  тъй  като  госпожа  Солакова  отсъства  днес,  два 

доклада  за  сведение.  В  папката  на  госпожа  Солакова  ще  видите 

писма с вх. №№ ЧМИ-15-81, ЧМИ-15-82 и 06-93 от 7.12.2016 г. С 

тези писма общинските избирателни комисии в общините,  където 

ще  се  произвеждат  частични  избори  на  11  декември  2016  г.,  ни 

представят  списъка  с  упълномощените  лица  от  страна  на 

общинските избирателни комисии за получаване на бюлетините. 

Това е за сведение. 

И колеги,  с  вх.  № ЦИК-00-703  от  6.12.2016  г.  отново  има 

покана за семинар – „Счетоводни промени и прилагане на Закона за 

обществените поръчки“. За сведение ви го докладвам и ако член на 

Централната  избирателна  комисия  има  интерес  да  участва,  да 

участва. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Матева  – 

заповядайте. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  ако  си  спомняте,  в  миналото 

заседание  ви  докладвах  справка  от  Българската  национална 

телевизия за излъчените видеоклипове на Централната избирателна 

комисия във връзка с разяснителната кампания. И ако си спомняте, 

тогава  ви  обърнах  внимание,  че  информацията  е  само  за 

излъчванията по БНТ-1. 
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Свързах се по телефона, с госпожата, която ни е изпратила 

тази  информация  и  тя  ми  поясни,  че  за  да  бъде  дадена  пълна 

информация  за  всички  програми  на  Българската  национална 

телевизия, а именно БНТ-2, БНТ-Свят,  регионалните  медии,  БНТ-

HD, следва да се свържа с всеки канал поотделно, със съответния 

човек, който отговаря, за да ни бъде изпратена тази информация. 

И тъй като тя ми даде стационарни телефони, на които не 

намерих  хората,  които  следваше  да  отговарят,  ви  предлагам  да 

изпратим  едно  писмо,  което  се  намира  във  вътрешната  мрежа,  в 

папка  с  моите  инициали,  до  госпожа  Вяра  Анкова,  с  което  да 

поискаме  тази  информация  за  излъчваните  видеоклипове  на 

Централната  избирателна  комисия  по  повод  разяснителната 

кампания за изборите и за националния референдум в периода от 5 

октомври до 5 ноември 2016 г. във всички канали на БНТ. 

По същия начин, ако сте съгласни, да ги гласуваме анблок, да 

изпратим  същото  писмо  и  до  господин  Стоян  Братоев,  който  е 

изпълнителен  директор  на  „Метрополитен“.  Знаете,  че  те 

традиционно излъчват нашите видеоклипове в Метрото безплатно, 

за да ни изпратят информация за броя на излъчвания. 

И  двете  информации  са  необходими  за  увода  към  нашия 

бюлетин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване изпращането на тези писма. Който е съгласен, 

моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, изчерпахме и тази точка от дневния ред. 
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Преминаваме към разглеждането на:

7. Разни. 

Първи  докладчик  е  господин  Райков.  Колеги,  техническа 

грешка е допусната. 

Втори докладчик съм аз, а има и още докладчици – не съм 

последна.  Единият  ще бъде  господин Чаушев,  другият  –  госпожа 

Грозева, но започвам аз.

Колеги, първо бих искала да ви припомня, че днес в 15,30 ч. 

тук,  в  тази  зала,  ще  бъде  проведена  среща  с  представители  на 

„Смартматик“  и  „Сиела  Норма“  АД.  Моля  да  не  забравим  и  да 

присъстваме на тази среща. Тя е важна с оглед организирането на 

машинното гласуване за следващи избори. (Реплики, обсъждане.)

Колеги,  на  второ място  бих  искала  да  ви  припомня,  че  си 

дадохме срок до петък – утре, за представяне на съответните части 

съобразно  работните  групи  в  ЦИК,  за  бюлетина  на  ЦИК  за 

националния  референдум,  съответно  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката. Колеги, зная, че в определени случаи 

по обективни причини се забавя тази информация, наясно съм. Не 

сме получили и все още не сме приключили с медийните пакети – 

имаме още няколко договора; все още за разяснителната кампания 

не сме получили информация – ето днес изпращаме писма. Бидейки 

наясно, че това в определени случаи е по обективни причини, аз все 

пак  апелирам  към  вас,  колеги,  като  припомням,  че  срокът  е  15 

декември  2016  г.,  23  декември  2016  г.  –  за  изборите.  (Реплики,  

обсъждане.)

Колеги,  на  следващо  място  знаем,  че  сега,  в  неделя, 

предстоят частични избори. Във връзка с това администрацията ще 

организира дежурства от страна на администрацията за събота и за 

неделя,  за  да  ни  бъде  предоставяна  съответната  информация. 

Графикът на дежурните от страна на администрацията, както досега, 

ще бъде изпратен на всички членове на Централната  избирателна 
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комисия по електронната поща. Казвам го, за да не ви прозвъняваме 

допълнително. 

Във връзка с това, колеги, ви моля да се организираме, така 

че да има дежурни по телефон за събота и за неделя. И разбира се, 

сутринта в понеделник да определим кой ще получава документите 

от общинските избирателни комисии. 

Колеги,  записах  оперативно  за  понеделник.  Моля  за 

дежурните  по  телефон за  събота  и  за  неделя.  Господин Цачев  за 

събота; господин Андреев за събота и неделя; и госпожа Бойкинова 

и госпожа Нейкова. 

Колеги,  има  още  един  въпрос.  Оказва  се,  че  имаме 

протоколни решения само за определени лица, които да осигуряват 

пропуск  до  Централната  избирателна  комисия.  Току-що  ми  беше 

поставен на вниманието този въпрос.  Тези колеги в момента са в 

отпуск поради различни обективни причини. 

Колеги, затова аз ви предлагам да вземем едно протоколно 

решение  и  да  упълномощим  всеки,  който  замества  директора  на 

дирекция  „Администрация“,  да  има  възможност  да  осигурява  по 

искане от страна на Централната избирателна комисия пропуск на 

лицата, които трябва да дойдат на заседание на комисията. 

Колеги,  предлагам  ви  да  вземем  това  протоколно решение 

като Централната избирателна комисия. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това моите доклади се изчерпаха. 
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Господин Чаушев, вие искахте също думата. – Аз докладвах 

от ваше име, добре. 

Госпожо Грозева, заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  да  се  върнете  на  предходното 

заседание, в моята папка. Там е менюто – да го погледнете и да се 

спрем, тъй като тържеството е в понеделник, на 12 декември 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 

одобрим това предложение. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И във връзка  с  това  ви предлагам да 

одобрим представените разходи от съответната сметка по бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен, моля да гласува. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади за днес? – Не виждам. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 
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Колеги,  свиквам следващото заседание  следващия вторник, 

13 декември 2016 г., в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

За СЕКРЕТАР: 

Румен Цачев

Стенограф:

Цвета Минева
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