
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 454 

На 15 декември 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Мария Бойкинова

1а. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Георги Баханов, Владимир Пенев

 2. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладват:  Мария  Бойкинова,  Камелия  

Нейкова

3. Доклади по постановления на прокуратури. 

Докладва: Мария Бойкинова

4. Доклад по писмо до „Информационно обслужване“ АД. 

Докладва: Александър Андреев

5. Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Александър  

Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,  

Ивилина Алексиева, Цветозар Томов, Мария  

Бойкинова. 

6. Разни. 



ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър 

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

Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, 

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

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

Мартин Райков, Росица Матева и Румяна Стоева-Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  10,55  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  15  декември  2016 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги, съвсем като първа точка предлагам да ви докладвам 

току-що пристигнали Укази на президента.  Това е предложението 

ми за дневен ред.  

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не знам дали има точка за отварянето 

на запечатани помещения и ако няма, предлагам да включите нова 

точка за отваряне на запечатани помещения в Сандански и Петрич – 

в Югозападния район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще е нова 

точка 1а – отваряне на запечатани помещения, в което включвам вас, 

господин Баханов, и господин Пенев. 

Заповядайте, господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Имам  да  докладвам  едно  писмо  от 

председателя на Обществения съвет – не знам дали в нова точка или 

в докладите по писма, както прецените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви в 

докладите  по  писма,  господин  Томов,  но  тъй  като  мисля,  че  ще 

обсъждаме  и  свързани  точки,  тогава  също  бихте  могли  да  се 

включите. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Да,  когато  ми  дадете  думата,  ще 

докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да премина към точка първа от дневния ред, 

бих искала първо да ви  информирам, че по обективни причини от 

днешното заседание отсъстват: господин Христов, госпожа Грозева, 

госпожа Мусорлиева, господин Райков, госпожа Сидерова, госпожа 

Матева,  госпожа  Иванова,  госпожа  Солакова  и  господин  Ивков. 

Знаем причините за отсъствието на всеки един от членовете на ЦИК. 

На второ място, на днешното заседание, колеги, присъства и 

представител  от  Обществения  съвет,  а  именно  председателят  на 

Обществения съвет. 

Госпожо Дечева, в момент в който бихте искали да вземете 

отношение, ще помоля да индикирате, ще седнете до масата, за да 
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може  да  се  протоколира  и  ще  си  представите  становището  или 

коментара. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на дневния ред. 

Във вътрешната мрежа за днешното заседание е публикувано 

с  вх.  №  ЧМИ-01-52  и  ЧМИ-01-53  писмо  от  администрацията  на 

президента  на  републиката,  с  което  приложено  са  ни  изпратени 

преписи  от  Укази  №  391  и  №  392  от  9  декември  2016  г.  на 

президента, с които президентът насрочва частичен избор за кмет на 

кметство  Мирянци,  община  Пазарджик,  област  Пазарджик  на  19 

февруари  2017  г.,  и  частичен  избор  за  кмет  на  община  Кубрат, 

област Разград, на същата дата. 

За сведение, колеги. 

Продължаваме  с  разглеждането  на  точка  първа  от  дневния 

ред: 

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НР-08-42  от 

13.12.2016  г.  Върховният  административен  съд  ни  изпраща 

определение  по  административно  дело  №  12987/2016  г.  Както 

знаете, това е по жалбата на Инициативния комитет, представляван 

от Станислав Тодоров Трифонов.  С това определение Върховният 

административен съд възобновява производството. То беше спряно 

докато приключи делото по обжалване на Решение № 3999-НР. И с 

това  определение  Върховният  административен  съд  допуска 

съдебно-математико-статистическа експертиза в състав от три вещи 

лица, със задача вещото лице да даде заключение по поставените от 

жалбоподателя въпроси, формулирани в жалбата му. Като в точка 

втора  от  определението  допуска  и  повторно  преброяване  на 

бюлетините и пликовете, получени от гласуването в 44 секционни 

избирателни  комисии,  описани  в  Приложение  №  1  към  наше 
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Решение № 3999-НР от 11.11.2016 г. и съответно след отговора по т. 

2 вещите лица да изготвят експертизата в три варианта. 

Първи  вариант:  съгласно  данните  от  протоколите  на  СИК, 

които са качени на страницата на Централната избирателна комисия; 

Второ, според приетото в Решение № 3999-НР. 

Третият  вариант  –  според  резултатите  от  повторното 

преброяване на резултатите от гласуването. 

Върховният административен съд е назначил три вещи лица и 

съответно е задължил Централната избирателна комисия да осигури 

в сградата на ЦИК изборните книжа и материали от всичките тези 44 

секционни избирателни комисии, описани в Приложение № 1 към 

Решение № 3999-НР, както и да осигурим достъп на вещите лица за 

извършване на това повторно преброяване. 

Също така е задължил и Централната избирателна комисия в 

7-дневен  срок  от  съобщението  да  представи  по  делото  обобщена 

справка за броя на нарушенията, с които са сезирани секционните 

избирателни комисии, районните избирателни комисии, ЦИК, както 

и взетите решения по тях.  

Във връзка с това определение ви предлагам за последващо 

одобрение на писмо до всички тези кметове на общини, в които се 

съхраняват тези протоколи от 44 секционни избирателни комисии. 

Писмото е във вътрешната мрежа. Моля за последващо одобрение. 

Писмото беше изпратено във вчерашния ден с оглед бързина, тъй 

като вещите лица имат 10-дневен срок за изготвяне на експертизата. 

Писмото  е  до  кметовете,  в  което  ги  уведомяваме  за 

определението на съда и им казваме, че комисията по чл. 277, ал. 7 

от  Изборния  кодекс  следва  да  отвори  помещенията,  в  които  се 

съхраняват  изборните  книжа и  материали и  съответно  да  извадят 

само чувала или чувалите  от секциите, изброени в приложението 

към писмото. Достъпът до  запечатаното помещение да се осъществи 

съгласно наше Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. За 

извършените действия да се съставят съответните протоколи, които 

да бъдат предадени на Централната избирателна комисия. Както и 
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указваме, че кметът следва да осигури охраната и транспортирането 

на  тези  чували  с  двама  членове  от  комисията,  като  чувалите  ще 

бъдат  предадени  с  приемо-предавателен  протокол   на  ЦИК  и  че 

могат да поискат съдействие от съответния областен управител, за 

да организират съвместното транспортиране на тези чували. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Колеги? – Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Да  ни  уведомят  кога  идват  чувалите. 

(Реплики.) За да нямаме вдигане на телефони, добре е първо да знаем 

кога  идват,  за  да  можем да  си организираме  помещенията.  Нещо 

повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. 

Ние  имаме  и  друг  въпрос  да  разглеждаме  по  това 

определение.  В подкрепа на  това,  което вие казахте,  Централната 

избирателна комисия с представители – членове на ЦИК, съобразно 

графика, който ще бъде съставен за получаване на тези чували, ще 

ги  получи  със  съответния  приемо-предавателен  протокол, 

запечатване на помещение и т.н. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  всички  вие  изчетохте  писмото,  което  току-що 

гласувахме. 

Аз  искам  да  обърна  внимание,  че  начина  по  който  се 

изваждат  тези  чували,  транспортират  се  и  стигат  до  Централната 

избирателна комисия, както и начина по който те ще бъдат приети в 

Централната избирателна комисия, е изцяло гарантиран с охрана от 
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страна  на  Министерството  на  вътрешните  работи,  със  съответни 

лица от комисия, които са длъжностни лица в съответните общини. 

Мисля,  че  това  е  важно за  всички нас  –  да  знаем,  че  има  пълна 

сигурност на получаването на тези чували. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Така  или  иначе  трябва  да  се  направи 

преглед  на  секционните  протоколи  дали  има  отбелязвания. 

Ответната страна разполага с тях и тя вече си ги е проверила. По-

добре е и ние да си ги проверим. Господата от юридическия отдел да 

вземат да се организират за 2-3 дена и да ги проверят всичките един 

по един. Защо? 

Ответната  страна  е  започната  с  всичките  тези  протоколи. 

Добре е и ние да знаем какво пише в тях. Става въпрос отдолу. И 

няма какво: просто го правят и свършваме. Какво има да обсъждаме 

тук? Имало-нямало, ама определението ти е това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. 

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги,  не  мисля,  че  само хората  от 

юридическия  отдел ще бъдат  достатъчни.  Това са  все  пак 12 000 

секции.  Ако  работим  и  приемаме,  че  трябва  една  минута  на 

протокол, говорим за 12 000 минути – това са 200 часа. 200 работни 

часа те нямат за това време. Трябва по-разширен екип да се заеме с 

това.  Просто  за  да  се  отсеят  протоколите,  в  които  има  нещо 

записано.  А  след  това  юристите  да  прегледат  разбира  се  всички 

протоколи, в които има нещо записано. 

Ако трябва дори да наемем екип от сътрудници, но според 

мен, ако искаме, 10 човека трябва да са натоварени по 20 часа на 

ден, следователно за три дни могат 10 човека да го направят, за 5 

дни могат да го направят 6-7 души поне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. 
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Но  аз  имам  спомен,  че  когато  правихме  анализа  на 

несъответствията, един колега в рамките на три часа прегледа около 

250 протокола. Моята сметка не е математическа, а е на базата на 

това, което видях като работа в ЦИК. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сметката е  невярна.  Аксиомата с която 

започна разсъждението, е невярна. Проверява се протокол. За една 

минута се проверяват пет протокола, защото се гледа само долната 

част, в която пише: има жалби – няма жалби. 

Никаква минута! На минута са поне 5-6 протокола при едно 

нормално кликване  и  гледане  само в  един определен участък.  Да 

сядат и да го правят. Какво? ЦИК да се занимаваме тук? – Те затова 

са служители тук, за да го направят. Стига с това дундуркане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре. 

Колеги, предлагам да го пресметнем, за да не разсъждаваме 

на око. Може и да е прав колегата Чаушев, но аз не съм убеден, че 

толкова  бързо  може  да  стане.  Може  да  се  окаже,  ако  не  го 

пресметнем сега, че зле сме планирали времето си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  давам 

пет минути почивка. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме заседанието. 

Моля да формулираме предложението. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  Централната  избирателна 

комисия  ще  изпълни  в  срок  указанията,  които  са  й  дадени  в 

8



определението  на  Върховния  административен  съд  и  ще  изготви 

изисканата справка в срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги,  разпределено  ми  е  писмо  на  присъстващата  на 

нашето  заседание  госпожа  Дечева  във  връзка  с  наблюдението  на 

повторното преброяване на бюлетините от 44 секции от гласуването 

в националния референдум. С това писмо тя уведомява Централната 

избирателна  комисия,  че  организации  от  Обществения  съвет  към 

Централната избирателна комисия заявяват желание за наблюдение 

на повторното преброяване на бюлетините от  44-те секции. 

Аз  ще  използвам  това,  че  сте  тук.  Не  са  посочени  самите 

организации,  и  ако,  колеги,  искаме  да  знаем кои  са  те,  да  ни  ги 

съобщите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Дечева. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако няма формална законова пречка, 

моето предложение би било да одобрим това искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Томов, тъй като ние тази организация тепърва ще 

изясним  и  може би  и  решението  за  участие  на  организациите  от 

Обществения съвет ще го вземем на следващо заседание, добре е, че 

госпожа Дечева е тук, за да мотивира предложението си и да каже за 

кои организации става дума. 

РУМЯНА ДЕЧЕВА: Благодаря ви много, госпожо Алексиева. 

Причината  да  имаме  интерес  е  обществената  значимост. 

Голяма част от нашите организации са регистрирани и в момента 

имаме  наблюдатели  с  активни  удостоверения  за  наблюдение  на 

изборите,  но  този  процес  го  намираме  за  малко  по-интересен  от 

стандартното наблюдение, тъй като  в общественото пространство се 
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хвърлиха  много  обвинения не  само към Централната  избирателна 

комисия,  а  към  всички,  които  по  някакъв  начин  са  свързани  с 

организацията на изборите. 

И считаме, че наблюдението както на всички останали етапи 

на изборния процес,  допринася за едно допълнително доверие.  И 

това ни е мотивът отделно от чисто професионалния интерес. Някои 

от наблюдателите, които заявиха желание да участват, са участвали 

в одит на големи избори в различни страни и чисто професионално 

това е една възможност да видим още един интересен процес. 

До  момента  имаме  три  организации,  които  са  заявили 

интерес. Чакаме потвърждение от четвърта организация. Подозирам, 

че ще станат повече. Броят на хората ще бъде определен от вас по 

начин, по който да не пречи на работата ви и ще бъдем достатъчно 

гъвкави,  за  да  отговорим  на  условията,  в  които  ще  се  извършва 

дейността,  на  изискванията  които  ще  поставите  –  в  смисъл 

изисквания,  ако  се  налага  допълнително  упълномощаване  или 

зависи от процедурата, която вие приемете. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли въпроси към госпожа Дечева във връзка с 

така направеното предложение? – Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Едно лично мнение. 

Аз също съм на  мнение,  че  тази  процедура  на  повторното 

преброяване предвид доста невротичната кампания, която се водеше 

спрямо ЦИК от представителите на този инициативен комитет,  се 

основава върху трудно проверими по друг начин твърдения. И аз си 

мисля,  че  в  рамките  на  този  процес,  в  рамките  на  законовите 

изисквания  –  аз  не  съм  юрист  и  може  би  съм  единствен  тук,  в 

момента,  защото  го  няма  колегата  Христов  -   би  следвало  да 

осигурим  максимално  възможната  публичност  и  прозрачност  на 

осъществяването на тази дейност. 

Затова бих предложил да има достъп и на интересуващи се 

медии, освен на наблюдатели. Стига – повтарям – да няма законова 
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пречка. Моето разбиране е, че няма такава пречка. И това да бъде 

публично  обявено.  Ние  имаме  интерес  да  изчистим  името  си  от 

според  мен  маса  появили  се  в  публичното  пространство 

необосновани и тежки подозрения спрямо Централната избирателна 

комисия и спрямо изборната администрация в страната като цяло. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Това което казва колегата Томов, е тъй, но 

информацията  в  обществото  нека  да  не  са  медиите.  Те  да  дават 

правдивата, вярна и точна информация, която се публикува. Имаме 

работа, служебна работа, на която ще има представители на ЦИК, 

ще има представители на Обществения съвет – и те ще бъдат тука, и 

ще  има  вещи  лица.  Точно  на  тях  съдът  е  възложил  те  да  дадат 

правдивата  информация  каква  е  картинката  във  връзка  с 

преброяването.  И ако това  не  е  точната  и  вярната  информация,  а 

трябва да има и външни лица? Включително могат да присъстват и 

лицата, от чието име е подадена и жалбата. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  при  все  така 

изразеното  становище  за  прозрачност  и  пълна  достоверност  на 

изнесените  резултати,  все  си  мисля,  че  тук  се  намираме  в  един 

съдебен процес. И господар на този съдебен процес е съдът. Така че 

съдът определя хората, които могат да присъстват и какво да правят. 

Първо,  определя вещи лица,  които да направят експертизата  след 

повторното  преброяване.  Същото  конкретно  е  посочено  в 

определението  на  съда,  което ни  е  изпратено   -   на  Централната 

избирателна  комисия,  и  в  което  се  определят  задълженията  на 

всички лица с това определение, съобразно становището и мнението 

на съда. 

Там изрично е указано, че ЦИК трябва да осигури достъп на 

жалбоподателя, т.е. вещите лица да уведомят жалбоподателя кога ще 

11



се  извърши  това  преброяване  и  ЦИК  да  осигури  достъп  и  на 

жалбоподателя.  Тоест,  изброени  са  изчерпателно  лицата,  които 

могат да присъстват на това преброяване. Така че считам, че този 

дебат е излишен при все желанието на всички от нас или на повечето 

предполагам,  да  присъстват  и  представители  на  медиите,  и  на 

Обществения  съвет.  Считам,  че  ние  в  момента  като  Централна 

избирателна комисия този въпрос не можем да го решим. Тоест, това 

е от компетенцията на съда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колега  Баханов,  при  цялото  ми 

уважение  към  вашата  несъмнено  по-висока  от  моята  юридическа 

култура, аз тълкувам това определение на съда в друг смисъл: съдът 

определя на кои лица ЦИК задължително трябва да осигури достъп, 

но в никакъв смисъл аз не чета това определение като ограничение 

по отношение възможността  на Централната избирателна комисия 

да отвори достъпа за други лица извън тези, които са фиксирани в 

това определение. 

И от  тази  гледна  точка  правя  и  предложението  си.  Да,  на 

всички тези лица по съдебното определение ние сме задължение да 

им  осигурим  присъствието.  Но  никъде  аз  не  виждам  забрана  да 

позволим наблюдение от наблюдателски организации или от медии 

на този процес, който по презумпция е публичен и така е описан и в 

кодекса. В крайна сметка, когато се броят бюлетините по изборни 

секции, процесът също е публичен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Ще ползвате ли дуплика, господин Баханов?  -  Не. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вече като юристи. Желанието вече е ясно. 

Аз подкрепям да има по-широка публичност, разбира се. Но какви са 

реалностите? 

В момента сме в процесуално отношение между съд – две 

страни,  респективно  вещи  лица.  Това  е  процесуално 
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правоотношение от съда към другите лица – двете страни. В първия 

момент, тъй като го чета, би следвало ЦИК също да присъства на 

броенето, но чисто процесуално… (Реплики.)  Да, това не го чухме, 

но както и да е. Според мен би следвало. Но го няма изрично. 

Предлагам в случая в тази ситуация просто една молба чисто 

процесуално да се изготви, предвид ето тези хубави думи там и т.н. – 

публичност и прочие, молим от съда да разреши при преброяването, 

защото  той  е  назначил  вещите  лица,  с  него  вещите  лица  са  в 

правоотношение… Молим за по-широка публичност да присъстват 

при броенето на вещите лица – и да си ги изредим всички, които 

искат  да  присъстват.  Мисля,  че  това  е  едно  разумно  чисто 

процесуално действие,  но  това  нещо –  пак  повтарям,  че  желания 

може да има всякакви, трябва да бъде разрешено от съда. И толкова. 

Какво повече? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това 

предложение? – Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подкрепям това предложение. Поне да 

се обърнем към съда с такава молба щом считате, че е необходимо. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  изцяло 

подкрепям  колегата  Чаушев.  От  гледна  точка  на  процесуалното 

право, единственият който може да разреши присъствието на други 

извън  страните,  това  е  единствено  съдът.  И  тук  трябва  да  бъде 

направено  искането.  Въпросът  е  дали  ние  да  го  направим  или  в 

случая, доколкото аз разбрах, че няма да е целият Обществен съвет, 

а отделни организации от Обществения съвет – дали това искане, 

което е от Обществения съвет, да не бъде препратено до Върховния 

административен  съд,  който  вече  да  се  произнесе  със  свое 

определение в рамките на направеното искане – дали ще допусне 

или не присъствието на други, освен страните и вещите лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, можем ли да се обединим около това становище? - Да 

препратим по компетентност и съдът да се произнесе. (Реплики.)

Колеги,  говорим,  представяме  гледни  точки,  възможности, 

варианти,  които  юридически  трябва  да  бъдат  много  добре 

преценени. 

Онова,  което  не  казахме  на  микрофон  е,  че  чакаме  второ 

определение по това дело. Нека да изчакаме и него. 

И връщам към старта на тази дискусия. Тя беше много важна. 

Нека да си оставим още мъничко време и по целия този процес да 

вземем финалното решение на следващото ни заседание. 

Благодаря ви. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, със следващ доклад. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НР-20-701  от 

13.12.2016  г.  ви  докладвам  писмо  от  „БА“  ООД  и  „Авенир  21“ 

ЕООД,  които  ни  уведомяват,  че  във  връзка  с  делото,  което  е 

насрочено  за  днес,  молят  да  изчакаме  окончателното  решение  на 

съда,  след което да се произнесем по искането за заплащането на 

изпълнението  на  медийния  пакет  –  съответно  от  цедента  и 

цесионера. 

Това ви го докладвам за сведение. 

Също  така  ви  докладвам,  че  вчера  след  заседание  в 

Централната избирателна комисия постъпи и жалба от „БТВ Медия 

Груп“  срещу  отказ  на  Централната  избирателна  комисия, 

обективиран в писмо изх. № НР-20-691 от 7 декември 2016 г. Делото 

е насрочено за днес и то е относно договор, сключен от „БТВ Медия 

Груп“ и Инициативен комитет „Гласът  на хората“.  Жалбата  беше 

изпратена вчера и днес е насрочено делото. 

Докладвам ви го за сведение. 

Това са моите доклади, както ви докладвам, че за днес има 

насрочени  осем  дела  по  жалби  на  инициативни  комитети, 
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доставчици на медийни услуги, които ви докладвах вчера. По делата 

се явява колегата Ивков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Колеги, преминаваме към новата точка 1а:

1а. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Първи докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в моята папка би следвало вече да са качени предложенията 

ми за решения. 

Първото е във връзка с постъпило писмо – искане  с вх. № 

ПВР-14-87 от 14.12.2016 г. от Димитър Бръчков – кмет на община 

Петрич,  област  Благоевград.  Същото  искане  е  за  отваряне  на 

запечатано  помещение  в  община  Петрич,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., и 

предаване  на  същите  в  Регионална  дирекция  „Архиви“  – 

Благоевград.

Това  искане  е  обективирано.  Посочени  са  относимите 

решения и членове от Изборния кодекс и Решение № 2662-ПВР/НР 

от 18 октомври 2015 г.  на ЦИК. Искат достъп до помещенията,  в 

които се съхраняват изброените преди малко изборни книжа. 

Изготвил съм проект на решение, което моля да погледнете, 

уважаеми колеги, и с което предлагам да се гласува да разрешим да 

се  отвори  запечатаното  помещение  в  община  Петрич,  област 

Благоевград, в което се съхраняват изборни 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 

при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд 

и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Отбелязал съм 

как да се извърши достъпът по реда на т. 30 от  Решение № 2662-
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ПВР/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК и да се съставят съответните 

протоколи, съобразно изискването на т. 31 от решението. Като копия 

от  тези  протоколи  да  се  изпратят  в  Централната  избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Там  се  съхраняват  според  искането 

само и  единствено  изборни книжа и  материали от  произведените 

избори през 2011 г.  –  само за  президент и вицепрезидент.  Така е 

посочено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4084-ПВР. 

Продължете, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е още едно искане от съседна 

община, а именно община Сандански, с вх. № ПВР-14-88/14.12.2016 

г.,  подписано от кмета на община Сандански,  област Благоевград, 

Кирил Котев, с което искат на основание т. 26 и т. 28 от Решение № 

3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК и от Решение № 1392 

от 6 януари 2015 г. във връзка с необходимостта от архивиране на 

изборни книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за 

президент  и  вицепрезидент,  разрешаване  отварянето  на 

помещението,  в  което  се  съхраняват  горепосочените  документи. 

Като изрично в искането е отбелязано и кметът ни информира, че в 

същото помещение са прибрани за съхранение и изборните книжа и 
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материали  от  произведените  през  2016  г.  избори  за  президент  и 

вицепрезидент и национален референдум. 

Изготвил  съм  отново  проект  на  решение,  който  е  във 

вътрешната мрежа. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги,  предлагам с оглед докладваните от мене 

обстоятелства,  че  в  същото  помещение  се  намират  и  книжата  и 

материалите  и  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент, 

произведени  през  2016  г.,  както  и  от  национален  референдум, 

имайки предвид факта,  че  относно  националния референдум тече 

съдебно  производство,  което  не  е  приключило  с  влязъл  в  сила 

съдебен  акт,  просто  да  информираме,  да  уведомим  колегите  от 

община Сандански, че евентуално разрешение ще им бъде дадено 

след  приключване  на  съдебното  производство  по  оспорване  на 

резултатите от референдума с влязло в сила решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик по тази точка е господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви  искане с вх. № 

ПВР-14-89 от 14.12.2016 г.  Искането  е  от  община Ловеч.  То е  за 

отваряне на запечатаното помещение № 18 в учрежденския архив на 

община Ловеч, област Ловеч, в  което се съхраняват изборни книжа 

и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент 

на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., и съответно предаването 

им  на  отдел  „Държавен  архив“  –  Ловеч,  по  отношение  на  онези 

книжа, които са определени за постоянно съхранение. 
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Тъй  като  в  това  помещение  се  съхраняват  само  книжа  от 

изборите за президент и вицепрезидент,  произведени през 2011 г., 

съм подготвил проект на решение, който е във вътрешната мрежа в 

моя папка за днешното заседание, с което да разрешим отварянето 

на запечатаното помещение, а именно: въпросното помещение № 18. 

Достъпът  до  запечатаното  помещение  да  се  осъществи  по 

реда на ,т. 30 от Решение № 2662-ПВР/НР от 18 октомври 2015 г. на 

ЦИК,  за  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 

протоколи  съобразно  изискванията  на  т.  31  от  това  решение. 

Съответните  книжа  и  информация  във  връзка  с  извършената 

експертиза и  предаването и унищожаване на книжата да ни бъдат 

изпратени след извършването на тези дейности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4085-ПВР. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред:

2. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Колеги, първи докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-

995 от 13.12.2016 г. – писмо от кмета на община Нова Загора, с което 

приложено  ни  изпращат  справка  за  необходимите  средства  за 

възнаграждения на  ОИК – Нова Загора.  Но аз  установих,  че  тези 

средства са съгласно нашата първоначална справка за изплащане на 

възнаграждения,  която  ние  коригирахме  с  писмо  и  което  най-

вероятно не е получено от кмета на общината. 
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Затова предлагам да му отговорим с едно писмо, че трябва да 

ни изпрати справка за необходимите средства за възнаграждение на 

ОИК  –  Нова  Загора,  съобразена  с  нашата  коригирана  справка,  в 

която сумата е по-малка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? - Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с протоколно решение от 13 

декември  2016  г.  е  одобрено  изплащане  на  възнаграждения  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Роман,  област  Враца,  за  две 

проведени заседания: на 24 ноември и на 1 декември 2016 г. Цялата 

документация в доклада на колегата Матева е била за тези две дати, 

но  в   справката,  която  е  изготвена  и  която  е  изпратена,  второто 

заседание вместо 1 декември, е записано отново 24 ноември 2016 г. 

Има дублиране само в датата, поради което ви предлагам да одобрим 

с протоколно решение от днес поправка на тези техническа грешка и 

да  бъде  изпратена  информация  във  връзка  с  изплащане  на 

възнагражденията и за двете заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  
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Предложението се приема. 

Преминаваме към трета точка: 

3. Доклади по постановления на прокуратури. 

За  господин  Ивков  ще  докладва  госпожа  Бойкинова  – 

заповядайте. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  опис  на 

постановления  на  прокуратури.  Качени  са  в  ЦИК  –  2014  г.  във 

вътрешната  мрежа,  МИ  –  2015  г.   в  папката  на  колегата  Ивков. 

Почти всички са постановления за отказ за образуване на досъдебно 

производство.  Има  само  три  постановления  за  прекратяване  на 

наказателното  производство.  Колегата  Ивков  всичките  ги  е 

прегледал и изчел и според него няма основания за обжалване, така 

че ви ги докладвам за сведение със съответните входящи номера, 

както са по описа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклад по писмо до „Информационно обслужване“ АД. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № ПВР-00-305 от 14.12.2016 г. и вх. № НР-00-

20 от 14.12.2016 г.,  с  което са ни изпратени числовите данни във 

връзка  с  изготвянето на бюлетина.  Във връзка  с  това в днешното 

заседание в папка „ИО“ са качени тези числови данни. Предлагам ви 

да се запознаем и на следващото заседание да можем, ако има вече 

определени коментари, да върнем отговор с оглед одобряването и на 

работата на „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с това и в днешното 

заседание  с  днешна  дата  са  постъпили  отделно  от   това 
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допълнително  и  приемо-предавателни  протоколи  във  връзка  с 

частичните местни избори, които са проведени в кметство Генерал 

Киселово, в Долна кула, община Крумовград, и в Сунгурларе – и 

тези  данни  да  могат  да  бъдат  погледнати  и  съответно  да  вземем 

решение за приемане на работата и по тях във вторник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

5. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  към  вх.  № 

ЕП-03-1 от 12.12.2016 г., което е разпределено на мен, на колегата 

Матева, госпожа Алексиева и Румяна Сидерова. Това е във връзка с 

реформата  на  изборното  законодателство.  Документ,  ведно  с 

превода. Докладвам го за сведение. 

И имам още един превод, който е получен на 13.12.2016 г., а 

преписката е от 07.12.2016 г., пак към вх. № ЕП-03-1 от 13.12.2016 г. 

Превод  относно  работен  документ  от  Представителството-

председателство от 5 декември 2016 г.. За сведение и запознаване. 

Нямам повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

от името на колегата Сидерова, която днес отсъства, вх. № ПВР-04-

03-58  от  13.12.2016  г.,  във  връзка  с  изискваните  списъци  от 

секционни избирателни комисии от Главна дирекция „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ към Министерството 

на  регионалното  развитие  и  благоустройството  на  Република 

България. Във връзка с това е подготвен и отговор, с който да бъдат 

изпратени  списъците,  които  са  подготвени,  за  да  могат  да  бъдат 

предоставени заедно с писмото. 
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Предлагам ви да гласуваме писмото и да бъдат изпратени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във  връзка  с 

вх. № НС-02-7 от 22.11.2016 г. – писмо, което ние е изпратено от 

председателя на Народното събрание госпожа Цачева във връзка с 

искане  на  становище  по  отношение  на  решенията,  с  които  са 

прекратени  пълномощията  поради  избирането  като  министри  и 

министър-председател  на  народни  представители  и  съответно 

тяхното  заместване.  Същото  писмо  е  разпределено  на  мен,  на 

колегата Бойкинова и колегата Сидерова. 

Във  връзка  с  това  ви  докладвам  в  папката  на  колегата 

Сидерова се намира становище,  което е  изготвено като проект.  В 

момента то е само за запознаване. Предлагам всички колеги да се 

запознаят с него и вече на следващото заседание то да бъде прието и 

изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  да  бъде 

обсъдено. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Имам  въпрос.  Това  е  общото 

становище на съдокладчиците или на колегата Сидерова? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Това  е  становището,  което  е 

изготвено  от  колегата  Сидерова.  Аз  лично  подкрепям  това 

становище и считам, че няма пречка то да бъде внесено, за да може 

да бъде обсъдено от комисията. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  № ПВР-23-179 от  14 

декември  2016  г.  сме  получили  писмо  от  Държавната  агенция 

„Архиви“.  То  е  в  копие  до  Централната  избирателна  комисия. 

Адресирано е до госпожа Анна Христова от „Икономедия“ АД. 

Ако  си  спомняте,  по  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация  имахме  искане  да  бъде  предоставена  обобщена 

информация за  произведени избори от 1990 до 2001 г. 

С  това  писмо  от  Държавна  агенция  „Архиви“  уведомяват 

госпожа  Христова,  че  те  съдържат  протоколи  на  секционни  и 

районни избирателни комисии, нямат такава обобщена информация 

и  правят  съответните  препоръки  –  евентуално да  се  обърнат  към 

Националната библиотека,  където би трябвало да се съхраняват  и 

Бюлетини,  издадени  от  Централната  избирателна  комисия.  Но  аз 

мисля, че няма издавани такива бюлетини за тези години или поне 

на мен не ми е известно. 

Докладвам ви го за сведение. 

Следващото писмо ще върна от предходно заседание. Ако си 

спомняте, с вх. № ЕП-23-3 от 7 декември 2016 г. бяхме получили 

писмо от председателя на Комисията за защита на личните данни 

относно  проверки  на  политически  субекти  относно  регистрацията 

им  за  участие  в  изборите  в  частта  събиране  на  подписи  от 

избиратели,  които  подкрепят  регистрацията.  Бяха  направили 

предложение  за  предприемане  за  мерки  за  предотвратяване  на 

злоупотребата с лични данни на избиратели. Тогава го докладвах за 

сведение,  за  да  се  запознаят  всички  колеги  от  Централната 

избирателна комисия. 
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Колеги, сега правя предложение да изпратим това писмо до 

председателя на Народното събрание. Проектът на писмо е в папка с 

моите инициали: 

„Приложено  изпращаме  Ви  писмо  от  председателя  на 

Комисията за защита на личните данни господин В. Караджов с вх. 

№ ЕП-23-3/07.12.2016 г. на ЦИК, в което се съдържат предложения 

за предприемане на законодателни мерки относно предотвратяване 

злоупотребата  с  лични данни на избиратели при произвеждане на 

избори.“

И  в  писмото  съм  записала:  „Част  от  предложенията  се 

съдържат в доклада на Централната избирателна комисия относно 

организацията и произвеждането на избори през 2014 г.“ 

Колеги, направих проверка в нашия доклад. Действително от 

трите  предложения,  които  господин  Караджов  прави  към 

Централната избирателна комисия, две от тях се съдържат в нашия 

доклад, който сме изпратили на вниманието на законодателя. Така 

че мисля, че на този етап ние можем само да изпратим на Народното 

събрание това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? - Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е господин Пенев – заповядайте. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги,  докладвам ви вх.  № МИ-09-

870 от 14 декември 2016 г. В  Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо от Районна прокуратура – Асеновград, с което ни 

уведомяват, че по преписка № 411/2016 г. на Районна прокуратура – 
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Асеновград, е образувано досъдебно производство за  престъпление 

по чл. 168, ал. 1 от наказателния кодекс. 

Това писмо ви го докладвам за сведение. 

В Централната избирателна комисия е постъпило и писмо с 

вх.  №  МИ-15-1208  от  13  декември  2016  г.  от  общинската 

избирателна комисия в Момчилград. Към това писмо приложено ни 

изпращат  Решение  №  188  от  9  декември  2016  г.  на  ОИК  – 

Момчилград, взето по реда на чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс, и 

Решение  №  144  от  29  април  2016  г.,  с  което  предсрочно  се 

прекратяват пълномощията на кмет на кметство Гургулица, като са 

приложени  и  заверени  преписи  на  съдебни  решения  на 

Кърджалийския  административен  съд  и  на  Върховния 

административен съд. 

Всъщност  общинската  избирателна  комисия  в  Момчилград 

със свое решение № 144 от 29 април 2016 г. на основание чл. 42, ал. 

1,  т.  4  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на 

кметство Гургулица, община Момчилград. 

Това  решение  е  било  обжалвано  от  кмета  на  кметството, 

чиито  пълномощия  са  предсрочно  прекратени,  пред 

Административния съд в Кърджали, който със свое решение № 69 от 

3 юни 2016 г. по административно дело № 74 от 2016 г., е оставил в 

сила  решението  на  общинската  избирателна  комисия.  Върховният 

административен съд на свой ред със свое решение № 12122 от 10 

ноември  2016  г.  е  оставил  в  сила  обжалваното  решение  на 

Административния  съд  –  Кърджали.  Решението  на  Върховния 

административен съд е получено в общинската избирателна комисия 

– Момчилград, на 8 декември 2016 г.

Самото писмо и решението, което ни се изпраща, не съдържа 

нищо  друго,  освен  уведомление  за  тези  решения  и  съответно  за 

правните  им  последици.  Аз  направих  справка  в  данните  на  ГД 

„ГРАО“,  публикувани  на  интернет  страницата,  за  броя  на 
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населението в това кметство, който обаче към един по-минал момент 

е 169 лица по постоянен адрес. 

Затова ви предлагам да изпратим стандартно писмо, с което 

отправяме запитване към ГД „ГРАО“ да ни предостави официална 

информация за броя на населението в това кметство към момента на 

влизане в сила на решението на общинската избирателна комисия, с 

оглед преценката дали са налице предпоставките за насрочване на 

частичен избор. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение от господин 

Пенев. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Таня Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпили са доста преписки, 

част от които са забавени, тъй като са постъпили точно в периода по 

време на произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката.  Съгласно  нашето  протоколно  решение,  тяхното 

комплектуване  и  изпращане  на  отговори  беше  отложено  за  след 

приключване на изборите. 

Различни  са  по  съдържание  писмата,  които  са  подготвени 

като  отговор,  поради  различните  въпроси,  които  са  задавани  от 

съответните районни управления на МВР, но аз все пак предлагам да 

ги докладвам анблок и да ги гласуваме анблок, като всички писма са 

публикувани във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Ако 

искате,  да дадем съответно време от няколко минути да дадем за 
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запознаване с всички. Аз междувременно ще докладвам писмата и 

техните входящи номера за протокола. 

С вх. № ПВР-04-02-36 от 1 ноември 2016 г. в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от Столична дирекция на 

вътрешните работи – Шесто районно управление, с което се иска да 

бъде предоставено  копие от съответна страница, съдържаща ред с 

данни  за  лице,  което  е  подкрепило  регистрацията  за  участие  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  политическа  партия 

„Средна европейска класа“. Изготвеният проект на отговор съдържа 

приложено заверено копие на съответната  страница от списъка за 

подкрепа на съответната партия. 

С  вх.  № НР-04-02-25  от  3  ноември  2016  г.  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от Областната дирекция на 

МВР – Плевен, с което се иска копие от съответната страница на 

списъка  на  гласоподавателите  за  подкрепа  регистрацията  на 

инициативен комитет, представляван от Николай Иванов Драганов. 

Изготвеното писмо съдържа съответно копие на страницата. 

От  същата  дирекция  –  ОД  на  МВР,  а  именно  Плевен,  е 

постъпило и писмо с вх. № НР-04-02-23, също от 3 ноември 2016 г., 

също с искане да се предостави копие от съответната страница от 

списъка за подкрепа на гласоподавателите за регистрация за участие 

в  информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум на инициативен комитет, представляван от Красимира 

Димитрова Найденова. 

С вх. № ПВР-04-02-57 от 17 ноември 2016 г., в Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  от  Първо  районно 

управление „Полиция“ към СДВР, с което е поискана информация 

във връзка с регистрацията на инициативен комитет, представляван 

от  Николай  Иванов  Драганов,  регистриран  за  участие  в 

информационно-разяснителната  кампания  за  националния 

референдум на 6 ноември 2016 г., като е поискана и допълнителна 

информация  относно  лицето,  което  е  подало  документите  в 
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Централната  избирателна комисия,  съответно и данни за  връзка  с 

него. 

Изготвен е отговор, към който са приложени съответно копие 

от  съответната  страница,  копие от  подаденото  заявление,  както  и 

копие  от  извлечение  от  регистъра,  откъдето  се  установява  кое  е 

лицето,  което  е  предало  документите  в  Централната  избирателна 

комисия. 

Такова  писмо  е  постъпило  в  Централната  избирателна 

комисия  с  вх.  №  ПВР-04-02-35  от  1  ноември  2016  г.  от  Трето 

районно управление при СДВР. В случая обаче се касае за подписка 

на политическа партия „Балканска демократична лига“.  Отново се 

иска такава информация. Отговорът е комплектуван със съответните 

документи. 

Постъпило е и още едно писмо от Първо районно управление 

на полицията при СДВР. То е постъпило с вх. № ПВР-04-02-87 от 13 

декември 2016 г. Отново се иска информация, този път във връзка с 

регистрацията  на  политическа  партия  „Българска 

социалдемокрация“.  Изготвеният  отговор  е  комплектуван  със 

съответните документи и информацията, която е поискана, и с която 

разбира се Централната избирателна комисия разполага. 

Предлагам  да  одобрим  отговорите  на  тези  писма  и 

изпращането на поисканата от нас информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на 

гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик – това съм аз. 
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Колеги, припомням ви, че с вх. № ЦИК-00-710 от 13.12.2016 

г.,  сме  получили  от  Министерството  на  финансите  проект  на 

постановление  на  Министерския  съвет  за  изпълнението  на 

Държавния  бюджет  на  Република  България  за  2017  г.  Той  е 

предоставен на главния счетоводител за становище. До 14.12.2016 г. 

становището  след  преглед  от  счетоводното  ни  звено  е,  че  бихме 

могли да съгласуваме без бележки изпратения по реда на чл. 31, ал. 

2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата 

администрация проект на постановление на Министерския съвет за 

изпълнението на Държавния бюджет на Република България. 

Колеги, предлагам ви да изпратим това писмо. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, на второ място и в моя папка във вътрешната мрежа 

виждате pdf файлове № ЦИК-99-472, № ЦИК-99-492 и № ЦИК-99-

528. Колеги, виждате, това са направи по повод новия избор разходи 

от  Централната  избирателна  комисия.  Предлагам  да  одобрим 

изплащането на тези разходи. 

Режим на гласуване, колеги. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Колеги,  отново  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка 

предполагам съм публикувани всички материали № към ЦИК-07-127 

и  №  към  ЦИК-07-129.  На  дата  2.12.2016  г.  с  превод,  получен 

на6.12.2016 г., сме получили писмо от Асоциацията на централните 

избирателни комисии от Централна и Източна Европа, с което писмо 

и  с  оглед  последната  проведена  среща  между  избирателните 

комисии в Тирана, Централната избирателна комисия на Република 

България  тогава  е  заявила  в  неформален  порядък  интереса  си  да 

бъде  домакин  на  следващата  конференция  на  Асоциацията  на 

избирателните  комисии  от  Централна  и  Източна  Европа.  И  с 

писмото, което ви цитирах, към нас се обръщат вече официално дали 

има  възможност  ние  да  бъдем  домакини  на  следващата 

конференция. Като при изразено такова желание бихме могли, вече 

и в оперативен порядък да поискаме повече информация, да говорим 

за бюджет и други такива дейности. 

В  същото  време  с  вх.  №  ЦИК-07-129  организацията  ни  е 

изпратила писмо на господин Золт Солноки – генерален секретар на 

Асоциацията,  с  което  той  благодари  за  приноса  на  всички 

организации за  дейностите  на   АСЕЕЕО  през  2016 г.  И както  е 

обсъдено  на  срещата,  потвърждават,  че  Хърватия  е  готова  да 

организира  Годишната  конференция  през  2018  г.,  но  към  този 

момент не е постъпило заявление за Годишната конференция през 

2017  г.  Като  в  това  писмо  приканват  всички  членове  на 

Изпълнителния комитет, какъвто сме и ние, да помислят дали могат 

да станат домакин на срещата на Комитета в периода между март и 

май 2017 г.

Колеги, както ви прочетох, в двете преписки има въпрос по 

отношение на датата. Като в първата преписка датата е септември и 

става  дума  за  конференцията,  а  втората  е  само за  изпълнителния 

съвет и възможният период е март – май 2017 г.

Пред нас стоят два въпроса. Първият въпрос е потвърждаваме 

ли  желанието  си  ние  да  бъдем  домакин,  изразено  тогава  в 

неформален  порядък  –  ние  да  бъдем  домакин  на  Конференцията 
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през м. септември. И на второ място, колеги, дали ние бихме искали 

да бъдем домакин и на срещата на Изпълнителния съвет. 

Колеги, с оглед получаването на допълнителна информация 

по този повод, аз ви моля да изразим вече изразената си принципна 

позиция,  че желаем да бъдем домакин на конференцията,  а  да ме 

упълномощите в оперативен порядък посредством имейли да получа 

допълнителна информация за разликата в двата формата, която да ви 

докладвам на следващо заседание.  (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  с  оглед  почти  изчерпването  на  дневния  ни  ред  и 

присъстващите на това заседание, предлагам днес да изберем лице 

измежду нашия състав, който да подписва и да удостовери с подписа 

си „За секретар“ актовете, които приехме днес. 

Колеги, предлагам това да бъде господин Цачев. 

Имате ли други предложения? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, и последният ми доклад за днес. 
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Господин  Росен  Желязков,  председател  на  новата  Агенция 

„Електронно  управление“,  се  свърза  с  мен  по  повод  общия 

ангажимент, който стои както пред тази Държавна агенция, така и 

пред Централната избирателна комисия, за организиране на пилотно 

дистанционно  гласуване  посредством  интернет  през  следващата 

година. 

Колеги,  онова  което  на  Централната  избирателна  комисия 

към настоящия момент липсва, е специализирана експертиза в тази 

сфера. И разбира се, заделен финансов ресурс, защото проучването с 

оглед  организирането  на  изборите  и  на  референдума,  ние  не 

можахме да направим. 

Господин  Желязков  и  ръководената  от  него   Агенция,  са 

написали проект, с който да бъдат осигурени средства за извършване 

на тези проучвания, в който проект канят, разбира се, Централната 

избирателна комисия като партньор. 

Това за мене е една изключително приятна новина. Ето защо, 

колеги,  ви  предлагам  днес,  утре  или  в  понеделник,  с  оглед 

възможностите на господин Желязков, да направим една среща, като 

разбира  се,  помоля  господин  Желязков  да  ни  бъде  изпратен 

проектът, който да погледнем, колеги, за да видим дали и от наша 

страна този проект задоволява тези потребности на цялата държава. 

(Реплики.)

Колеги, в понеделник. Виждам, че не възразявате. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  за  сведение  искам  да  ви 

докладвам още едно писмо, изпратено от госпожа Дечева от името 

на Обществения съвет до Централната избирателна комисия. То е 

качено във вътрешната мрежа с вх. № ПВР-00-304 от 14 декември 

2016 г. Има го качено на моята страница в днешната поща. 

Докладвам го за сведение, за да се запознаем първо с него. То 

представлява предложение за съвместна дейност относно прегледа 
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на невалидните бюлетини от изборите през 2011 г. Предполагам, че 

би било разумно да обсъдим, ако приемем тази идея, дали да не се 

направи сравнителен анализ със следващите президентски избори, 

но нека  първо  комисията  се  запознае  с  предложението.  Затова  го 

предлагам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, по начало сме обсъждали този въпрос в комисията, 

но в момента има различен нюанс и може би, за да можем ние да 

помислим и да  вземем информирано становище,  отново да  дадем 

думата  на  госпожа  Дечева,  за  да  каже  няколко  думи  за  това 

предложение. 

Заповядайте, госпожо Дечева. 

РУМЯНА ДЕЧЕВА: Благодаря ви много. 

Предложението  идва  може  би  в  много  натоварен  за 

Централната избирателна комисия период и може би се явява още 

един допълнителен ангажимент. Но причините точно в този момент 

да  се  обърнем  към  вас  са,  че  постъпват,  както  и  днес  имаше  в 

дневния  ред,  искания  за  отваряне  на  помещения,  където  се 

съхраняват изборни книжа от изборите през 2011 г. 

И  нюанса,  който  считаме,  че  го  има  в  това  наше  ново 

предложение е, че става дума за избори, в които няма политическа 

чувствителност. В момента тези невалидни бюлетини не биха могли 

да  бъдат  използвани по  никакъв  начин  срещу институциите  –  не 

само ЦИК, но и останалите, които са включени в организацията на 

избори. Но в същото време липсата на механизъм, който естествено 

е липса породена най-напред от законодателя, че няма разпореждане 

за одит в нашия Изборен кодекс, води до едни спекулации. 

И  в  момента  искам  чисто  професионално,  лично,  а  не  от 

името на Обществения съвет да споделя, че това, което се появи  и 

след  последните  избори  в  публичното  пространство  за  така 

нареченото  маркиране  на  бюлетини  с  графит  под  нокъта,  е 

несъществуваща  практика,  наблюдавана  в  България.  Не  е 
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наблюдавана в демократични страни от 60-те години. Преди това е 

съществувала. 

И  липсата  на  достъп  до  разглеждане  на  причините  за 

невалидност  на  бюлетините  според  нас  води  до  появата  на 

допълнителни  спекулации,  които  подкопават,  първо,  доверието  в 

целия изборен процес, и създават едни такива нови митове затова 

как някой манипулира вота. 

В тази връзка е това, което предлагаме. От наша страна ние 

предлагаме  неголям  екип  от  хора,  които  са  участвали  в  одит  на 

изборни книжа, който съчетан с вашите компетенции от юридическа 

гледна точка, да можем в оперативен порядък, в немного време, в 

немного секции… Разбира се, нашият интерес е там, където има по-

високи стойности на невалидните бюлетини, да се отвори и да се 

види каква е ситуацията в България. Информация, която след анализ 

вие  ще  можете  да  използвате  за  следващи методически  указания, 

обучение на секционни и други избирателни комисии и според мен 

ще  може  да  бъде  използвана  от  всички  добронамерено,  за  да 

обяснява  какви  са  начините  при  подготовка  на  избирателите  при 

следващи избори. 

Това е. Няма никакви други, втори и трети план. Считаме, че 

това  е  най-лесният начин и най-безпроблемният – да  се  погледне 

какво  технически  води  до  обявяване  на  бюлетини  за  невалидни, 

които все още в България са прекалено висок процент. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Дечева. 

Колеги, бихме ли искали да поставим въпроси към госпожа 

Дечева по този повод? – Не виждам. 

Вие  предлагате  механизъм  на  отваряне  на  помещения  за 

предаване  на  книжа  и  материали  в  „Държавен  архив“,  да  бъде 

използван и за това.  

Благодаря много. 
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Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение с 

вх.  №  ПВР-06-207  от  14.12.2016  г.,  писмо  от  кмета  на  община 

Свищов, с което ни дава информация във връзка с архивиране на 

изборните книжа и документи от произведените през 2011 г. местни 

избори и избори за президент и вицепрезидент. Не са ни приложили 

съответните  протоколи и  заповеди  и  с  писмо ще им укажа да  ги 

приложат. Само са описали действията, които са извършили. 

И също така ви докладвам и допълнително писмо от кмета на 

община  Тервел,  който  ни  изпраща  заверено  копие  от  заповед  и 

протоколи във връзка с архивиране на изборните книжа и материали 

от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Има ли други доклади? – Не виждам. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  20  декември 

2016 г., вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

За СЕКРЕТАР: 

Румен Цачев
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Стенограф:

Цвета Минева
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