
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 464

На 26 януари 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно укази на президента. 

Докладва: Ивилина Алексиева 

2.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в решение 4122-МИ. 

Докладва: Мария Мусорлиева 

 3. Приемане на хронограма за изборите за Народно събрание 

на 26 март 2017 г. 

Докладва: Румяна Сидерова 

3а.  Проект  на  решение  относно  единната  номерация  на 

секциите в страната. 

Докладва: Емануил Христов

3б.  Проект  на  решение  относно  единната  номерация  на 

секциите извън страната. 

Докладва: Емануил Христов

4. Проект на решение относно образуване на секции извън 

страната.  

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Александър  

Андреев 



5. Проект на решение относно условията и реда за гласуване 

извън страната и проекти на писма до Министерството на външните 

работи. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева  Александър  

Андреев 

6.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на  партии  и 

коалиции в ЦИК за участие в изборите за Народно събрание. 

Докладва: Мария Бойкинова

6а.  Проект  на  решение  относно  назначаване  съставите  на 

РИК. 

Докладва: Емануил Христов

7. Проект на решение относно възнагражденията на РИК 

Докладва: Иванка Грозева

7а.  Проект  на  решение  относно  определяне  на  формата  и 

структурата  на  списъците  за  регистрация  на  партиите  и 

инициативните комитети. 

Докладват:  Емануил  Христов  и  Румяна  

Сидерова

7б.  Проект  на  решение  относно  определяне  на  формата  и 

структурата на списъците за регистрация на кандидатите. 

Докладва:  Емануил  Христов  и  Румяна  

Сидерова

7в. Проект на решение относно утвърждаването на образци 

на отличителни знаци. 

Докладва: Иванка Грозева

7г. Проект на решение относно утвърждаване на указателни 

табели на РИК и СИК. 

Докладва: Иванка Грозева

8. Искания за отваряне на запечатани помещения.  

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Ерхан 

Чаушев, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков

8а. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладва: Георги Баханов
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9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Георги Баханов

9а. Доклад по разяснителната кампания. 

Докладва: Росица Матева

10. Доклади по писма.  

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  

Ганчева,  Таня  Цанева,  Ерхан  Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  

Емануил Христов

10а.  Постановления  и  писма  до  районни  управления  на 

полицията. 

Докладват: Георги Баханов, Ивайло Ивков

11. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Мартин Райков и Цветозар Томов.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  26  януари  2017 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

3



Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така  предложения  ви  дневен  ред?  –  Видях  четиримата,  които 

вдигнаха ръка първи. Първи е господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За да не се създава нова точка, моля към 

писма  да  ме  включите.  Става  въпрос  за  писма  до  районни 

управления за справки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Ивков. 

Втори беше господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Предлагам да бъде включен проектът 

за назначаване на съставите на РИК. Също така в моята папка е и 

проектът за единната номерация на избирателните секции в страната 

и  проектът  за  единната  номерация  на  избирателните  секции  в 

чужбина.  И  разбира  се,  има  някои  подготвени  неща  относно 

определяне  формата  и  структурата  на  списъците,  които  са  за 

регистрация на партиите, и за инициативните комитети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, видях и 

другите,  които  вдигнахте  ръка.  Предлагам  проекта  на  решение 

относно  назначаване  на  РИК,  да  бъде  т.  6а  –  преди  проекта  на 

решение относно възнагражденията на РИК. Проектите за единната 

номерация на секциите в и извън страната, да бъдат точки 3а и 3б, 

защото така вървят хронологично по нашия проект за дневен ред. А 

последният проект, за който говорихте, да бъде т. 7а. 

Следващият беше госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Също  и  за  структурирания  вид  за 

кандидатите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, това е т. 7б. 

Пиша ви заедно двама докладчици. 

Колеги,  с  последователността  на  решенията,  регистрацията 

на партии и коалиции в ЦИК ще мине след поредицата 7, 7а, 7б, т.е. 

преди т. 8. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Искам да помоля след т. 4 и т. 5 да 

включим  и  проекти  на  писма  до  Министерството  на  външните 

работи,  които  са  систематично  свързани  с  подготовката  и 

организацията на изборите извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам  като 

допълвам т. 5. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  преди 

докладите  по  писма  да  включите  колегата  Матева  с  доклад  по 

разяснителната кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е т. 9а. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: За днес аз съм качила в мрежата още 

два  проекта,  именно  образци  на  отличителните  знаци,  и 

утвърждаване на указателни табели на РИК и СИК, но ако смятате, 

че е претрупан дневният ред, да минат утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз 

предлагам  да  ги  включим  в  дневния  ред,  а  с  оглед  на  това  как 

протича  заседанието  ни  и  колко  време  за  обсъждане  ни  отнема, 

можем да прехвърлим. Веднага след проектите, които решихме по т. 

7а и  т. 7б, включвам и вашите проекти. 

Колеги,  други  предложения?  –  Заповядайте,  господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да включите нова точка в дневния 

ред: Изплащане на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде т. 

8а. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И една точка, тъй като има доста време 

от едно постановление за отказ: Постановления на прокуратури, за 

да може да го изчистим с оглед на предстоящите ангажименти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Тогава  нека  да 

направим т. 10а, както отделяме постановления и писма до районни 

управления на полицията, като тук ще включа и доклада на господин 

Ивков. 
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Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  

против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към разглеждане на точките от 

дневния  ред,  обръщам се  към вас  с  молба:  Нека  тези проекти на 

решения, с които сте готови, да бъдат представени на секретарката 

ми,  която  в  случая  отговаря  за  подготовката  на  дневния  ред.  Не 

защото сега, когато допълваме в залата, не можем да допълним, но с 

оглед и даване на публичност, публикуване в един по-ранен момент 

на нашата интернет страница на проекта за дневен ред, ако може, не 

в  залата  да  правим  предложенията,  а  предварително,  съобразно 

правилника ни. 

И второто, което бих искала да ви кажа, колеги е, че днес по 

обективни причини отсъстват господин Томов и господин Райков, а 

по обективни причини отново ще закъснее госпожа Матева. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Доклад относно укази на президента. 

С  вх.  №№  НС-01-1  и  НС-01-2  от  25  януари  2017  г. 

администрацията на президента на Република България ни изпраща 

преписи от Укази № 59 и № 60 от 24 януари 2017 г. Колеги, указите 

са публикувани във вътрешната мрежа. 
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С Указ № 59 и на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 

Република България президентът разпуска 43-ото Народно събрание 

на 27 януари 2017 г.  И онова, което касае и нашата работа, колеги: 

насрочва изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. 

С  Указ  № 60  и  на  основание  чл.  249  от  Изборния  кодекс 

президентът на републиката определя номерацията, наименованията 

и границите на изборните райони за произвеждане на изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г. 

Копие от преписа от този указ е предоставено и на господин 

Емануил Христов  във връзка  с  решенията,  които той подготвя  за 

предстоящите избори. 

Колеги, информирам ви, че така представените от мен укази 

са  обнародвани  в  “Държавен  вестник“,  извънреден  брой  №  9  – 

четвъртък, 26 януари 2017 г. 

Докладите ми, колеги, са за сведение. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в решение 4122-МИ. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  много ви моля 

да приемем решение за поправка на техническа грешка в Решение № 

4122-МИ от 24 януари 2017 г. на ЦИК. Качено е в моята папка. 

Благодаря ви предварително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, гласуваме. Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  
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Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

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

Колеги, това е Решение № 4124-МИ. 

Колеги,  гласуваме  изпращането  на  президента  на  това 

решение с придружително писмо. 

Режим на гласуване… 

Колеги, режим на прегласуване.  

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния ред. 

Продължаваме с точка трета: 

3.  Приемане  на  хронограма  за  изборите  за  Народно 

събрание на 26 март 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, на стр. 1 само ще 

ви обърна внимание, че на областните управители сме им дали 57-

дневен  срок  –  на  27  януари  да  свикат  консултациите,  защото  не 

звучи  сериозно,  че  днес  трябва  да  ги  свикат,  ако  е  58-ят  ден. 

Нормално  е.  Консултациите  ще  бъдат  свикани  и  своевременно 

проведени. Това е т. 7. А в т. 4 има една техническа грешка в думата 

незабавно. Ще бъде оправена.  

Смятам да не ги чета на глас. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

разглеждаме стр. 1. Аз припомням, че ние направихме обсъждане на 

работно  заседание,  съгласно  изискванията  на  чл.  54  от  Изборния 
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кодекс, включително на камера на хронограмата. Сега е финалният й 

вид. Моля ви да я разглеждаме страница по страница. 

Колеги,  по  стр.  1  с  тази  корекция,  която  каза  госпожа 

Сидерова,  имате  ли  корекции?  –  Колеги,  не  виждам корекции по 

първата страница. 

Нека да погледнем стр. 2. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  10  вместо  Министерство  на 

външните работи, е министърът на външните работи заради текста 

на закона, и ръководителите на ДКП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  искам само да изразя  едно 

несъгласие със сроковете, които са определени, тъй като неправилно 

се тълкува терминът „не по-късно от…“. Всички дати са изместени с 

един  ден.  Не  по-късно  от  означава  по-рано  или  включително 

съответната дата. А тук е дадено все едно, че е до еди-коя си дата. 

По този начин на практика всички срокове са изместени с един ден 

напред. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Напред или назад? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Напред.  Трябва  един  ден  назад  да 

бъдат. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Отваряме един спор, какъвто не сме 

водили.  Първо,  имаме  твърдо  решение  и  твърда  практика  в 

последните 25 години за начина на броене на сроковете по време на 

избори.  Не  по-късно  от  означава  датата,  която  е  тридесетата 

примерно, да не се зачита, а предния ден изтича срокът, в края на 

деня.  И всички  срокове  досега  са  броени по  този  начин.  Всички 

срокове на всички хронограми – за частични, за нови, за европейски, 

за  президентски  избори,  включително  и  от  тази  Централна 

избирателна комисия. Не виждам никакво основание, още по-малко 

правно,  тепърва,  в  този  момент  да  сменяме  начина  на  броене  на 

сроковете. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тя го отхвърля. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм го отхвърлила. Срокът изтича 

на 29-ти. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

господин Христов. Благодаря и на госпожа Сидерова. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Когато  се  каже  не  по-късно  от  55 

дни, това означава, че  55-тият ден е включен – включително. Но при 

нея не са включени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Обръщам внимание, че в първите графи, 

които  са  непосредствено  след  текста  „Хронограма  за  изборите“, 

последната  графа е  „срок до дата  включително“ и мисля,  че  този 

спор няма смисъл да се води. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Да  обърна  внимание,  ако  отпада  т.  3,  а 

приемаме т. 19 на нейно място, в трета и четвърта колона трябва да 

се съобразят сроковете, тъй като не са коректно изписани. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Какви са сроковете, колега Цачев? 

РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако ще е по Изборния кодекс, ще си 

остане така. Може да остане и без дата, ако искате, но в кодекса в т. 

29 няма срок. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз 

наистина се учудвам защо водим този спор, след като има трайна 

практика.  Аз  зная,  че  юристите  на  Столична  община  четат  по 

различен начин сроковете. Само тях съм чула, че четат по различен 

начин.  Всички  останали  приемат  становището  на  централните 

избирателни комисии от 1991 г. насам за начина, по който се брои. 

Ако  считате,  че  трябва  практиката  да  се  промени,  можем  да  го 

говорим,  но  би  следвало  да  го  бяхме  говорили,   колеги,  и  на 

работните ни обсъждания. (Реплики.)
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Колеги, постъпи предложение да се направи такава промяна в 

сроковете  в  хронограмата  по начина,  по  който  господин Христов 

предложи. Ще го подложа на гласуване. 

Подлагам на гласуване предложението на господин Христов. 

Колеги, режим на гласуване. 

Колеги, режим на прегласуване – гласуваме предложението 

на господин Христов. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев), против – 11 (Александър 

Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня 

Цанева).  

Колеги, това предложение не постигна мнозинство, за да бъде 

прието. 

Продължаваме с хронограмата, колеги. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  11  вместо  срок,  в  последната 

графа ще пишем Решение № 4117-НС от 25 януари 2017 г. съгласно 

приетия  от  нас  начин  на  изписване,  там  където  има  вече  приети 

документи  от  ЦИК  или  друг  орган,  вписваме  документите,  а  не 

сроковете. Вместо 29 януари, пишем Решение № 4117-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  –  Не 

виждам някой да е против. 

Продължаваме, госпожо Сидерова.  (Коментари и уточнения  

извън микрофона.)

Колеги,  имаме  ли  други  въпроси  по  повод  хронограмата? 

Моля  ви,  погледнете  сериозно  дали  сме  отразили  всичките 

предложения  и  допълнения,  които  направихме  на  работното  си 

заседание. 

Колеги, оказва се, че има още една промяна. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Редакция  на  т.  30:  Незабавно  след 

получаване на информация от Министерството на външните работи, 
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Централната избирателна комисия обявява списъка на местата извън 

страната… Както виждате, там има и въпросителна по този повод. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз подкрепям да има такъв запис, 

тъй като след законовите промени ние го дискутирахме предния път. 

Нямаме  задължение  с  оглед  промяната  в  закона  и  да  не 

предпоставяме  неизпълнение,  което  няма  да  е  по  вина  на 

Централната  избирателна  комисия.  Затова  незабавно  след 

получаването на списъка, тук ще си приемем съответното решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други промени? Можем ли да преминем към 

гласуване на хронограмата? 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложената  ни 

хронограма. Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Таня  Цанева),  против  –  4  (Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев).  

Приема се. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение, с който приемаме хронограмата. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  3  (Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Румен Цачев).  

Колеги, това е Решение № 4125-НС. 

Приехме хронограмата, колеги. 
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Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

4. Проект на решение относно образуване на секции извън 

страната.  

Не зная кой докладчик ще докладва. Заповядайте, колеги. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо Алексиева,  проектите  на 

решение са подготвени от колегата Андреев. Аз, като ръководител 

на групата, съм ги погледнала и сме ги изговорили. Не са обсъждани 

от  работната  група,  тъй  като  те  в  голяма  част,  с  оглед  и  на 

законовата  разпоредба,  съответстват  на  предходни наши решения. 

Така че ви предлагам да ги погледнете. Мисля, че колегата Андреев 

ще си докладва. Аз лично съм съгласна и не намирам нещо, което би 

било повод за дискусия или полемика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам на 

вашето  внимание  първия  проект,  който  е  за  образуване  на 

избирателните секции извън страната. Това е проект № 4131 и е в 

моята папка във вътрешната мрежа. 

Както  каза  колегата  Ганчева  като  ръководител  на  групата, 

като  основа  са  използвани  нашите  принципни  решения,  които 

приехме  във  връзка  с  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката. Разбира се, тук е съобразено и с последните изменения, 

а именно, че в страните, които са държави – членки на Европейския 

съюз,  е  в  съответствие  с  броя  на  подадените  заявления,  докато 

ограничението  за  35  секции  остава  единствено  по  отношение  на 

държавите,  които  не  са  държави  –  членки  на  Европейския  съюз, 

където имаме ограничения от 35 секции. 

Датите  като  срокове,  които  са  нанесени,  са  с  оглед 

хронограмата,  която  приехме  току-що.  Нанесени  са  и  съответно 
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приложенията, които следва да бъдат от нашите изборни книги, така 

както ги приехме с нашето решение. 

Ако  искате,  да  вървим  абзац  по  абзац  или  пък  всеки  от 

колегите да се запознае. Ако няма забележки, то тогава да преминем 

към гласуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 

гледаме проекта страница по страница. Давам известно време за стр. 

1. Моля, погледнете правните основания и предложените текстове. 

Не виждам предложения по стр. 1. 

Нека преминем на стр. 2. Колеги, по стр. 2 също не виждам 

предложения и бележки. 

Преминаваме към стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6 и оставям малко 

повече време за стр. 7 и стр. 8. 

Колеги,  забележки  и  предложения  по  така  предложения 

проект на решение в цялост не виждам. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4126-НС. 

Преминаваме към следващата точка: 

5.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

гласуване  извън  страната  и  проекти  на  писма  до 

Министерството на външните работи. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  вторият 

проект, който е качен също във вътрешната мрежа в моята папка, е с 

№ 4132. Той е по отношение на условията, реда и организацията за 
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гласуване на българските  граждани в избирателните секции извън 

страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 

2017 г. 

На стр. 1, в І, тъй като все още не е прието решението, което е 

за  таблата,  които  следва  да  бъдат  поставени,  ще  пишем  само: 

„определени с решение на  Централната избирателна комисия“, без 

да посочваме номера, тъй като може да не бъде прието това решение 

в днешния ден. 

В останалата част решението е съобразено, като е използвано 

като  основа  нашето  решение  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката. Съобразени са и новите моменти по 

отношение на списъците за гласуване и дописването на данните по 

отношение на онези български граждани, които в деня на изборите 

се намират в чужбина, желаят да упражнят своето право на глас в 

изборите и се явят в секцията, попълвайки декларацията по образец 

с оглед и попълването на техните данни в изборните книги. 

Това,  което  исках  да  добавя,  тъй  като  преди  малко  го 

говорихме  и  с  колегата  Ганчева:  в  т.  13,  стр.  3,  в  VІ,  с  оглед  и 

приетите изборни книги, и участието на застъпниците, да добавим 

също  така  между  лицата,  които  имат  право  да  получат  копие  от 

протокола с изборните резултати, единствено застъпниците, тъй като 

те не са предвидени в т. 13 на проекта. 

Това  е  и  оттук-нататък  вече  страница  по  страница  да 

разглеждаме  и  колегите,  които  имат  желание,  да  направят  и 

допълнения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Баханов иска думата – заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по решението нямам 

забележки  или  някакви  предложения  за  допълнение.  Само  едно 

принципно,  тъй  като  още  не  сме  взели  решение  за  машинното 

гласуване. Дали не трябва да изчака това решение за гласуването в 

чужбина първо да приемем решението за машинно гласуване,  т.е. 

дали ще има навсякъде машини или няма да има? И едва тогава да го 
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допълним. Трябва да го  допълваме евентуално,  ако се приеме,  да 

има навсякъде условия и ред за машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Считам,  че  с  оглед и факта,  че 

ние сме обвързани със срок 57 дни преди изборния ден, който изтича 

утре  реално  погледнато,  във  връзка  с  това  аз  предлагам  ние  да 

приемем решението, а  ако вече  се приеме решението за машинно 

гласуване, няма никаква пречка да бъде допълнено това решение. Но 

с оглед и обстоятелството, че все пак  организацията на гласуването 

на  българските  граждани  в  чужбина  изисква  и  необходимите 

действия  от  Министерството  на  външните  работи,  а  и  моето 

предложение  и  на  колегата  Ганчева  с  писмата  ще  бъде  да  ги 

изпратим  незабавно,  за  да  може  те  да  публикуват  тези  решения, 

предлагам да приемем решението така, а след това вече евентуално 

да го допълваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин  Баханов,  предполагам  този  отговор  ви 

удовлетворява. 

Други? – Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: По отношение на приемане на решението 

считам,  че  няма  никаква  пречка,  тъй  като  считам,  че  Изборният 

кодекс  не  визира  никъде  текстове  в  него,  които  предвиждат 

машинно  гласуване  извън  страната.  Изрично  е  записано  какви 

документи се предават на секциите извън страната – машини не са 

предвидени.  При  отчитане  на  резултатите  от  изборите  изрично  е 

записано какво се изпраща от ДКП към Централната  избирателна 

комисия:  протоколи  с  резултати,  разписки  и  от  машините  за 

гласуване такива не са предвидени да се изпращат на ЦИК. Просто 

извън страната няма машинно гласуване и няма пречка да приемем 

решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Цачев. 
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Колеги,  аз  наистина  апелирам  темата  за  машинното 

гласуване, която ние започнахме в работен порядък да обсъждаме, 

да я направим след обеда. Тук напълно подкрепям лично приемането 

на  това  решение  с  оглед  сроковете,  които  приехме  –  и  в 

хронограмата преди малко срока, който си поставихме за машинно 

гласуване, е 55 дни, а пък срокът, който е по закон е 57 дни за това 

решение. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Като реплика на колегата Цачев. 

Считам, че Глава четиринадесета на Изборния кодекс никъде 

не  прави  разделение  на  гласуване  извън  страната  и  гласуване  в 

чужбина  поне  по  отношение  на  избирателите.  Описано  е:  „В 

избирателната  секция  избирателят  може да  гласува…“ Никъде  не 

пише:  В избирателната  секция  в  страната  може да  гласува или  в 

избирателната  секция  в  чужбина  може да  гласува с  хартия  или с 

машина… Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  да  се  върнем към така  предложения ни  проект  на 

решение.  Имаме  ли  забележки  по  текстовете?  –  Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  по  повод  решението  тук 

виждам,  че  се  отвори  общо взето  дискусия  по  повод  машинното 

гласуване.  Аз  също  считам,  че  има  резон  в  това,  което  колегата 

Баханов постави като полемика, но с оглед кратките срокове винаги, 

както  сме  и  правили  досега,  предлагам  да  приемем  решението  с 

уговорката,  че  то  ще  зависи  от  позицията  на  Централната 

избирателна комисия. Ако се наложи, ние винаги можем да изменим, 

да  допълним,  както  сме  правили.  Дискусията  все  пак  е 

протоколирана, така че моето лично мнение е да ги приемем и да ги 

изпратим на Министерството на външните работи с оглед това, че се 

постави  принципният  въпрос,  който,  след  като  бъде  решен,  ще 

намери своето отражение и в това решение естествено. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги,  имаме  ли  забележки  по  текстовете  на  така 

предложения ни проект на решение? Коментари, предложения? – Не 

виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  проект  на 

решение с двете поправки, които направи господин Андреев относно 

размера и вида на таблата, и относно застъпниците в т. 13. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Георги Баханов).   

Колеги, това е Решение № 4127-НС. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И така както преди малко казах, 

да  изпратим решенията  с  писмо до Министерството  на  външните 

работи  с  оглед  обявяването  на  условията  и  реда  за  откриване  на 

избирателните секции и реда за гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване на това предложение. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  допълнихме  т.  5  от  дневния  ни  ред  и  с  други 

свързани писма. 
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Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с вече факта, че 

приехме  две  решения  по  повод  организацията  на  изборите  извън 

страната,  ви  предлагам  да  приемем  и  писмата  в  папка  с  моите 

инициали. 

Първото писмо е относно чл. 21 от Изборния кодекс. Знаете, 

че това са традиционните писма, които изпращаме във връзка с това, 

че следва незабавно да се поиска съгласие от приемащата държава. 

Като мисля, че текстът не се различава от предходното ни писмо, 

което беше за предишните избори, с оглед и законовия текст. 

Това  е  във  връзка  с  чл.  21,  ал.  1  във  връзка  с  чл.  14  от 

Изборния кодекс,  като молим да  ни информират  за  предприетите 

действия от страна на ДКП, както и да ни уведомят за отговорите на 

приемащите държави, включително и информацията за които не се 

изисква  съгласие.  Сочим,  че  горепосочената  информация  ни  е 

необходима с оглед произвеждането на предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  другото  писмо,  което  се 

намира  отново  в  папката  с  моите  инициали,  е  да  изискаме 

информация,  която  ни  се  предоставя  от  Министерството  на 

външните  работи,  за  държавите  и  местата,  в  които  Република 

България  има  разкрити  дипломатически  и  консулски 

представителства. Да се уведомят ръководителите на ДКП относно 

правомощията  им  по  чл.  14,  ал.  3  от  Изборния  кодекс  и  да  се 

уведомят  ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 
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представителства,  че въз  основа на териториалното разпределение 

на българската общност и отдалечеността на избирателните секции, 

както и максимален общ брой избирателни секции, които са в една… 

- тук ще го коригирам „в една държава“, както е законовият текст, да 

направят  мотивирано  предложение  до  Централната  избирателна 

комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден, като тук можем 

да посочим конкретната дата с оглед приемането на хронограмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема. 

Колеги, след като взехме тези решения и гласувахме писмата 

до Министерството на външните работи, се връщаме към точки 3а и 

3б  относно  единната  номерация  на  секциите,  след  което 

продължаваме  с  точката  относно  назначаване  съставите  на  РИК, 

отново  с  докладчик  господин  Христов,  и  след  това 

възнагражденията на РИК. 

3а.  Проект  на решение относно  единната номерация на 

секциите в страната. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка има проект № 1, 

който  е  проект  на  решение  относно  единната  номерация  на 
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избирателните секции в Република България за изборите за народни 

представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Директно основанията са тези, които са цитирани, и Указът е 

№ 60 от 24 януари 2017 г.  на Президента на Република България 

(обн., ДВ, бр. 29 от 26 януари 2017 г.). 

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от 

девет цифри, така както винаги е било досега, групирани във вида: 

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е номерът на изборния район, който е определен от указа 

на президента, а именно районите са изредени, като съгласно указа 

на  президента  изборните  райони  завършват  като  Благоевградски, 

Варненски и т.н. Даден е първият изборен район -  Благоевградски, 

вторият изборен район -  Бургаски и т.н. С изключение на Монтана и 

разликата в Пловдив, където гр. Пловдив е 16-ти изборен район – 

Пловдив, а 17-тият район е Пловдивски. Аналогично за София: 23-ти 

изборен  район  –  София,  24-ти  изборен  район  –  София  и  25ти 

изборен район – София. Ние сме добавили тук с едно тиренце 23, 24 

и 25 да бъдат разграничени. 26-ти изборен район е София окръг. 

И аналогично надолу – това е стара практика: ВВ е номерът 

на общината в съответната област съгласно Единния класификатор 

на  административно-териториалните  и  териториалните  единици 

(ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ 

в общините с районно деление, а именно София, Пловдив и Варна, а 

за всички останали се записват нули. 

А последните три цифри - ХХХ – са номерът на секцията в 

общината.  Това  е  този  номер,  който  дава  фактически  кметът  на 

общината. Той определя само тези три цифри, а останалите цифри се 

определят от районната избирателна комисия. Като разбира се този 

номер варира в отделните районни избирателни комисии: някъде е 

пореден номер, а някъде във всяка община започва от 001, но тъй 

като другите цифри са различни, няма дублиране. 
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Задължението  на  кметовете  на  общини  да  образуват  със 

заповед избирателни секции за изборите за народни представители, е 

не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден.  Предполагам,  че  сте 

взели решение 50 дни преди изборния ден да бъде 3 февруари 2017 

г.  

Другото е, че съгласно Изборния кодекс  заповедта на кмета 

за  образуване  на  избирателни  секции се  обявява  публично  и  кой 

може да я обжалва. Тя вече се обжалва пред областния управител, 

който се произнася в тридневен срок, а пък решението на областния 

управител  може  да  се  обжалва  пред  съответния  административен 

съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок 

и решението на съда не подлежи на обжалване. 

Аналогично кметовете на общини изпращат до 3 февруари 

2017  г.  (не  по-късно  от  50  дни  преди  изборния  ден)  на  Главна 

дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” 

в  Министерството  на  регионалното  развитие  и  благоустройството 

списъка с адресите на избирателните секции и уведомяват районната 

избирателна  комисия  (РИК),  включително  и  след  последваща 

промяна на адресите на избирателните секции в общината.

Съответно  Районната  избирателна  комисия  в  срок  до  18 

февруари 2017 г.  (35 дни преди изборния ден) формира единните 

номера  на  избирателните  секции,  а  именно  всичките  тези  девет 

цифри,  защото  казахме,  че  кметът  само  последните  три  цифри 

определя. 

Това  решение  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

Общо  взето,  този  проект  за  решение  е  стандартен  за 

изборите, с изключение на определянето на районите, тъй като при 

избори  за  народни  представители  районите  са  31  избирателни 

района, за разлика от общински, където са 28. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 
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Колеги, има ли коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4128-НС. 

Продължете със следващия си проект, господин Христов. 

3б.  Проект  на решение относно  единната номерация на 

секциите извън страната. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Следващият  проект  е  с  №  2  и  е 

относно  формиране  и  утвърждаване  на  единните  номера  на 

избирателните  секции  извън  страната  за  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Основанията  са  тези,  които касаят  изборните секции извън 

страната. Решението е, че при произвеждане на изборите за народни 

представители  на  26 март  2017  г.  се  образуват  общи избирателни 

секции. Не са общи, но думата дойде от националния референдум. 

Сега ще заличим думата общи – се образуват избирателни секции. 

Единният номер на всяка избирателна секция извън страната 

се формира от девет цифри, групирани във вида – по същия начин, 

както беше и за страната,  като числото АА обаче навсякъде е 32. 

Това е така да се каже един фиктивен изборен район. 

ВВ обаче вече е номерът на страната от списъка на страните, 

в които ще има открити секции за гласуване извън страната. Само за 

пояснение: това е номер, който се образува след като се определят 

всички страни, в които ще има секции и по азбучен ред се дават от 
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01 докъдето стигнат. Ако се наложи някоя страна да бъде добавена в 

последния момент, тя приема последния свободен номер. 

СС съответно е 00, тъй като тук няма райони. 

ХХХ е номерът на секцията извън страната.  Тук също има 

различна  практика.  Има  начин  този  номер  да  бъде  от  001  и  да 

продължава през всички страни до последния номер на секциите, но 

дори  и  за  всяка  страна  да  започват  от  001  до…,  няма  да  има 

дублиране. 

Добавили  сме  т.  3  във  връзка  с  измененията  в  Изборния 

кодекс, че общият брой на избирателните секции, които се образуват 

в една държава извън Европейският съюз, не може да надвишава 35. 

(Реплики.)  Взел  съм го  от  предишното  решение.  Предполагам,  че 

Министерството на външните работи по-добре знае тези неща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4129-НС. 

Продължаваме със следващия проект на решение:

6а. Проект на решение относно назначаване на съставите 

на районните избирателни комисии. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: колеги, това е проектът с № 3 в моята 

папка. 

Колеги,  тази  сутрин  получихме  писмото  от  Народното 

събрание.  То  е  цитирано  тук.  Относно  всичко,  което  беше 

необходимо за решението, това беше последното, което очаквахме. 
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Само  за  сведение  ще  кажа,  че  по  отношение  на 

парламентарно представените групи има само една разлика. Тя е в 

коалиция „Реформаторски блок“ – от 23 са намалели на 22 народни 

представители, тъй като през м. октомври или ноември има напуснал 

един.  Това  е  в  сравнение  с  предходните  избори  за  президент  и 

вицепрезидент, иначе другото е останало едно и също. Във връзка с 

това по-надолу самите изчисления са направени точно на тази база. 

Но при изчисленията се оказа, че тази една бройка не влияе, не дава 

отражение за районните избирателни комисии. 

Така  или  иначе  в  т.  2  са  дадени  кои  са  парламентарно 

представените партии и коалиции. 

В т.  3 е  посочено,  че в консултациите могат да участват и 

други партии и коалиции, което разбира се рядко става общо взето. 

Консултациите са публични и се посочва, че датата, часът и мястото 

за провеждане трябва да бъдат публикувани на интернет страницата 

на  областната  администрация  не  по-късно  от  три  дни  преди 

провеждането им. 

Доколкото  разбрах,  мисля,  че  има  сложена  дата  в 

хронограмата  за  областния  управител.  (Реплики.)  Досега  не  сме 

писали  дата.  Писали  сме  три  дни  преди  провеждането  на 

консултациите. Можем да напишем: не по-късно от 27 януари 2017 

г. и в скоби да пишем три дни преди провеждането им, защото така е 

по закона. 

При провеждане на консултациите партиите и коалициите по 

т. 2   е  необходимо  да  представят  следните  документи  –  и  сме 

изредили всички документи, които са записани в Изборния кодекс и 

които трябва да бъдат представени. В това число и декларацията за 

съгласие от всяко лице и сме посочили, че тя е Приложение № 7-НС 

от изборните книжа. Предполагам, че ще остане № 7, ако не – ще 

помоля седмицата да бъде запазена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Христов,  извинете,  че  ви  прекъсвам:  упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева да води. 

25



ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ако  има  нова  номерация,  да  се 

отрази. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, имам едно предложение. Тъй като 

тука става дума за изброяване на документи,  както и в т.  6,  нека 

декларацията, която е по буква „а“, но е обединена с предложението 

в т. 4, както и в т. 6 е в буква „е“, но е обединена с дипломата, нека 

да  си  излезе  като  отделна  буква.  Най-малкото  като  се  изброяват 

документите, да се знае, че са шест или седем документа. Става дума 

за отделни документи по същество.  Мисля,  че е по-коректно и за 

самия запис. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Искате отделна буква? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Отделна  да  е.  Просто  ще  станат  с  една 

буква повече, но така или иначе те са си два отделни документа. В 4а 

са два документа и 6е са два документа – да си бъдат отделни букви. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Принципно аз нямам нищо против, 

защото това дава отражение и в другите точки, където се изброява от 

коя до коя буква е. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

възразявате ли да са две отделни точки, за да е по-ясно на хората? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Все пак да дам едно обяснение защо 

са  сложени  в  една  буква.  Защото  в  т.  „а“  е  казано:  писмено 

предложение  за  състава.  Тук  се  намират  имената  на  всички  и 

обикновено  като  приемаме  тук,  долу,  документите,  декларациите 

вървят заедно с писменото предложение. От тази гледна точка съм 

предложил да са едно с друго, за да може да се проверява директно. 

Като  има  един  списък,  да  се  проверява  и  за  декларация.  Иначе 

трябва  да  се  проверяват  поотделно,  но  принципно  нямам 

възражения. Но нека все пак да кажат колегите. На две места го има. 

(Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

последно предложението на колегата Цачев е в т. 4, буква „а“ да се 

отделят двата документа, и в т. 6, буква „е“ – копие от диплома за 

завършено образование и отделно декларация за съгласие от всяко 
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лице,  да  бъдат  разделени  за  по-прегледно  и  за  да  знаем  какво 

преглеждаме като документи. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Разбира се, това ще даде отражение и 

в т. 7, където се цитира от коя до коя точки са. Ще даде отражение в 

този смисъл, но няма значение. В т. 6 е това, което трябва да бъде 

представено, а в т. 7 вече се коментират различните случаи, които 

може да се случат по време на консултациите, като първият случай е 

когато  не  е  постигнато  съгласие  за  състава  на  РИК.  Тогава 

областният управител изпраща на ЦИК не по-късно – предполагам, 

че сте оставили датата 29-ти… С един ден ще се намали и вместо 30 

януари ще бъде 29 януари 2017 г. Хронограмата е приета. Всички 

срокове ще сменя.  (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме, 

колеги. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В т. 7, където накрая пише по т. 3, 

направени от представители на партиите и коалициите – трябва да 

бъде по т. 2, а не по т. 3. 

Вторият случай е, когато областният управител не е направил 

предложение по т. 6 до 29 януари 2017 г. – тук датите ще съвпаднат, 

тъй като това тук не е по Изборния кодекс, а беше наше решение – с 

един ден напред изтеглихме, но в края на краищата те дотогава ще 

провеждат консултации и няма да има време по-рано – да изпрати 

незабавно документите по съответните три точки -  т. 3,  4  и 5 -  в 

Централната избирателна комисия.

А когато при консултациите за състава на РИК е постигнато 

съгласие,  ЦИК  назначава  РИК  по  предложението  на  областния 

управител,  направено  по  реда  на  т. 6,  т.е.  документите,  които  са 

изпратени и в които пише, че има постигнато съгласие. 

Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато 

съгласие,  ЦИК  назначава  РИК  въз  основа  на  направените 

предложения  на  партиите  и  коалициите  по  т. 2,  при  спазване 

съотношението  между  парламентарно  представените  партии  и 

коалиции в 43-то Народно събрание, съобразно броя на народните 
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представители от всяка парламентарна група към 24 януари 2017 г. 

Това е датата на насрочване на изборите.  Имаше се предвид това 

писмо, което сме получили от Народното събрание. (Реплики.)

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Предлагам  ви  тук  също  да  бъдат  двама  заместник-

председателите.  Общият брой  на  членовете  на  РИК,  включително 

председател, двама заместник-председатели, секретар,  се определя 

според броя на мандатите за народни представители за съответния 

изборен район, както следва: 

-  за  изборни  райони  с  до  9  мандата  включително  –  13 

членове; 

- за изборни райони с 10 и повече мандата  – 17 членове.

Сега предстои да определим с решение броя на мандатите, 

тъй  като  сме  изпратили  писмо  до  Националния  статистически 

институт,  макар  че  ние  имаме  от  предходни  избори  получени 

резултатите. Става въпрос за преброяване на населението през 2012 

г., така че няма как да бъде изменено. Преброяването е на 10 години, 

така  че  резултатът  ще  бъде  почти  същият.  Само  има  разлика  в 

методиката за определяне на мандатите в Изборния кодекс, където 

няма изискването във всеки изборен район да има минимален брой 

от четири мандата и това дава отражение на район Видин, където 

отсега мога да ви кажа, че мандатите ще бъдат три, а на район Варна 

ще бъдат с един повече, но това впоследствие ще го решаваме. 

Още веднъж се казва, че районните избирателни комисии се 

назначават в съставите, посочени в т. 12.1, в т.ч. председател, двама 

заместник-председатели  и  секретар,  и  при  назначаването  им  се 

спазва съотношението между парламентарно представените партии 

и коалиции  в 43-то Народно събрание към 24 януари 2017 г., като се 

използва  методът  на  най-големия  остатък.  Колеги,  самото 

изчисление го има допълнително като приложение за назначаване и 

всеки може да го види. 

Съгласно  изчисленията,  т.  13.1.  дава  какъв  трябва  да  бъде 

съставът  на  РИК  с  13  членове.  Той  остава  като  състав  същият, 
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какъвто  беше  и  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката, не дава съществено отражение, и съответно т. 13.2. пък 

дава  състава  на  17-членните  комисии.  И  там  също няма  никакви 

различия. 

Във  II.  са  изискванията  към  членовете  на  районните 

избирателни  комисии.  В  тези  изисквания  са  включени  всички 

изменения на Изборния кодекс. Съобразени са с тези неща и затова 

т. 14. 1. Дава всичко, което е задължително за членовете на РИК, за 

да бъдат назначени. 

Точка 14.2. казва по кои точки се сверява с декларация – тази 

декларация, за която казахме – мисля, че беше образец 23, а по буква 

„ж” – с копие от дипломата за завършено висше образование или 

оригинал  на  уверение  за  завършено  висше  образование  от 

съответното висше училище. 

На  основание  §  32  се  цитира  кои  дипломи  за  висше  и 

полувисше  образование  са  приравнени.  Този  текст  е  копиран, 

понеже го използваме многократно. Просто няма промяна в него. 

Изискването на един от членовете на Изборния кодекс е, че 

членовете на РИК е препоръчително да са юристи. 

И  съответно  районната  избирателна  комисия  осъществява 

правомощията си от 4 февруари 2017 г. до 9 април 2017 г. (до 14 дни 

след произвеждане изборите за народни представители за Народно 

събрание). След като 26 март е изборният ден, 14 дни са точно две 

седмици  и  9  април  2017  е  неделята,  която  прави  14-тия  ден. 

(Реплики.)

Статутът на членовете на районните избирателни комисии е 

описан  в  Изборния  кодекс  подробно,  затова  тук  сме  цитирали 

членовете. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са 

длъжностни  лица  по  смисъла  на  съответния  член  и  буква  от 

Наказателния  кодекс.  Те не могат да  носят отличителни знаци на 

партии,  коалиции  и  инициативни  комитети,  и  че  докато  заемат 

длъжността си като членове на РИК, не могат да изпълняват доста 
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неща,  които  са  изброени  подробно  в  Изборния  кодекс  и  тука  са 

преписани така както са в Изборния кодекс. 

Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си 

съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, 

братя  и  сестри.  Не  може  едно  лице  да  участва  в  повече  от  едно 

качество. Прибавили сме тук „и друго подобно“. 

Това е предложението за назначаване на членовете на РИК. 

Още веднъж да кажа, че в същата папка има приложение за самите 

изчисления и можете да ги видите. Те са подобни, но все пак числата 

са други, тъй като има макар и минимална съществена разлика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Христов, благодаря за детайлното представяне. 

Господин Цачев иска думата – заповядайте. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Имам  две  кратки  предложения  –  за 

коректност, не че не е ясно. 

Предлагам в т. 14 да бъде до 9 април 2017 г. включително. За 

яснота, знаете, че сме имали случаи на запитвания. Това да добавим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев, 

виждам, че залата приема това. Дайте следващото предложение. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Другото предложение е по т. 17.3. – „Едно 

лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор 

–  кандидат,  наблюдател,  застъпник,  представител  на  партия, 

коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, 

анкетьор,  придружител  и  друго  подобно.“  (Реплики.)  Не  разбрах. 

Има записано „в един вид избор“ и предлагам да бъде „в изборите“. 

Ние имаме едни избори. (Реплики.)

Тогава ще го решаваме. Да не правим хипотези. 

И  колеги,  да  преценим  дали  да  не  е,  както  приехме, 

междувременно да не бъде и член на инициативен комитет едно и 

също  лице  заедно  с  член  на  районна  избирателна  комисия  в 

конкретния случай. Защото все пак член на партия и коалиция може, 

но  там  става  дума  за  член  на  цялата  маса,  а  тука  е  конкретно 
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създаден субект за участие в изборите. Така че предлагам в т. 173. 

Да добавим „и член на инициативен комитет“. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Относно израза „в един вид избор“, 

има насрочен друг вид избор. На 19 февруари 2017 г. има насрочени 

частични избори и там може да бъде член на секционна комисия. 

Това означава, че не може да бъде едновременно… (Реплики.)

Да, но законът казва, че в един и същ избор не може да бъде, 

но когато има два различни вида избори… (Реплики.)

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  За  изборите,  за  тези  избори.  Това 

ограничение е за този конкретен избор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам несъгласие в залата по отношение на тези предложения. 

Има още едно предложение. Заповядайте накратко, госпожо 

Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  предлагам  в  т.  15  от  раздел  ІІІ  на 

проекта  за  решение,  където  е  изписано,  че  членовете  на  РИК   в 

изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на 

чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс, да отпадне буква „б“, 

тъй като имаме изричната норма на чл. 62, ал. 2, която не уточнява 

длъжностното лице по коя от двете букви – „а“ и „б“ на т. 1, се има 

предвид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Има ли възражения? – Не виждам. 

Колеги, има ли други предложения? 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на  решение,  ведно  с  корекциите,  направени  в  залата.  Всички  ги 

чухме. (Реплики.)

Колеги, тъй като виждам, че в залата има спор по промяната, 

която  се  предлага  по  т.  15,  първо  ще  подложа  на  гласуване 

предложението, направено от госпожа Иванова, буква „б“ в т. 15 да 

отпадне. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова),  против – 6 (Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло  

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева).  

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство. 

Колеги,  по  другите  предложения  не  видях  възражения  в 

залата. Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  лично 

считам,  че  колегата  Иванова  е  права,  защото  единствено 

уточнението, че е длъжностно лице по чл. 93, ал. 1, буква „б“ е за 

застъпниците.  Там  имаме  такъв  изричен  текст.  Но  във  всички 

останали  случаи,  още  повече  че  членовете  на  районните  и 

секционните  избирателни  комисии,  както  и  на  общинските 

избирателни комисии носят това качество на длъжностно лице по 

всичките  текстове  на  Наказателния  кодекс  и  не  можем  да 

ограничаваме  в  този  случай  определението.  Когато  Изборният 

кодекс е имал предвид, той само по отношение на застъпниците го е 

въвел изрично. И си има изричен текст на чл. 119. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тоест,  наказателната  отговорност 

става по-тежка. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с това аз предлагам да 

подложим предложението на прегласуване с оглед тези доводи, за да 

може да бъде изменено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. Аз разбрах, че това е процедура по прегласуване. 

Колеги, подлагам отново на гласуване предложението в т. 15 

буква „б“ да отпадне. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Таня Цанева).  

Колеги, прие се това предложение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение, ведно с току-що приетото предложение и с предложенията, 

направени по т. 14.5. относно думата „включително“ и т. 17.3. във 

връзка с един вид избор, което трябва да бъде изборите за народни 

представители, и допълването „и член на инициативен комитет“. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

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

Колеги, това е Решение № 4130-НС. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, предвид кратките 

срокове  за  насрочване  на  консултациите  и  с  цел  подпомагане  на 

областните управители ви предлагам да качим адресите на партиите 

и  коалициите  на  нашата  страница,  за  да  можем  да  улесним 

областните управители. Имаме актуалните и сме ги изпращали на 

петте общини, в които има насрочени избори на 19 февруари 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, преди да подложа предложението на гласуване, ще 

има и още едно предложение. 

Колеги,  организирах тази сутрин на нашата страница да се 

образува  рубрика  „Избори  за  народни  представители  и  Народно 

събрание“,  както  преди  това,  и  там  да  бъде  публикувана 

хронограмата,  която приехме, указите и тези принципни решения, 
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които сега  приемаме.  Надявам се,  че  до края на  деня  това  ще се 

случи. 

Заповядайте за допълнение. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  допълнение  към  писмото  на 

колегата  Грозева  предлагам  да  сложим  и  имената  на 

представляващите, защото те са важни за преговорите за съставите 

на комисиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение.  

Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Колеги, в началото на заседанието похвалих усилената работа 

на Централната избирателна комисия до тук извън микрофон. Сега 

ще направя това  на  микрофон.  Току-що ние  приехме едно  важно 

решение  за  формиране  на  съставите  на  районните  избирателни 

комисии. Начина по който дебатирахме това решение и по който го 

приехме,  показва,  че Централната  избирателна комисия работи на 

висотата,  към настоящия момент работи на високата,  на която би 

трябвало да работи. 

Колеги, и преди почивката ще приемем едно свързано с това 

решение – логически би следвало да бъде прието след него,  след 

което ще дам почивка и ще продължим със следващите проекти. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

7. Проект на решение относно възнагражденията на РИК. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател,  колеги, в моята 

папка за днешна дата с № 4118  е качен проект на решение относно 

определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК 

за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 

2017 г.

Както виждате, отново не сме изневерили на принципа и съм 

ви  предложила  разделяне  на  размера  на  възнагражденията  на 

районните избирателни комисии до 400 секции включително и над 

400  секции  включително.  А  след  решението  за  по-голяма 

прегледност можете да видите методиката, въз основа на която съм 

определила  въпросните  суми,  които  виждате  на  вашите екрани,  а 

именно на база размер на минималната работна заплата за страната, 

приета  с  Постановление  №  372  от  2016  г.  и  обнародвана  в 

„Държавен вестник“, бр. 103 от 2016 г. 

Текстовете в италик в т. 1.1., 1.2. са за ваша информация как 

са формирани съответните суми, които съм ви предложила и накрая 

на  методиката  съм  предложила  в  забележка  текстът  в  италик  да 

отпадне. Просто за яснота на комисията да се види как са постигнати 

тези възнаграждения. 

Оттам-нататък  освен  възнагражденията  на  районните 

избирателни  комисии,  на  същата  база  е  определено  и 

възнаграждението на секционните избирателни комисии. В т. 2.1. е 

размерът,  който  ви  предлагам.  В  т.  2.2.  е  допълнителното 

възнаграждение в размер на 20 лв., което се полага на комисията по 

чл. 285, ал. 1 от Изборния кодекс.  

Точка  2.3.  определя  възнаграждението  на  членовете  на 

секционните  избирателни  комисии  извън  страната.  В  т.  2.4.  е 

определено допълнителното възнаграждение за секциите, които ще 

бъдат определени за машинно гласуване. 

В т.  3. Съм коригирала това,  което е  изписано,  именно,  че 

членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 4 февруари 

2017  г.  до  14  дни  включително  от  произвеждане  на  изборите  за 
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народни  представители.  И  ви  предлагам  да  добавим,  както  и 

господин Христов: „включително 09.04.2017 г.“ за по-голяма яснота. 

Оттам-нататък,  както  виждате,  са  общите  текстове,  че 

възнагражденията на РИК и СИК не се облагат с данъци. 

В т. 7, както сме приели, сме определили възнагражденията 

на специалистите експерти и специалистите технически сътрудници 

Базата  е  също  минималната  работна  заплата  за  страната  и  е 

определена,  както и полагащите се сътрудници в изборния ден за 

приемане на изборните книжа и материали. 

Това е, което мога да кажа. Ако има някои предложения, съм 

склонна да се съобразя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

детайлното представяне. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  по  т.  2.3.  тук  идеята  е,  че 

членовете  на  СИК  извън  страната  получават  допълнително 

възнаграждение по т. 2.2., т.е. 20 лв. извън възнаграждението, което 

е по т. 2.1. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК. 

Предлагам да напишем, че членовете на СИК, които изчакват 

или ще изчакат… (Реплики.)

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Практика  е  всички  членове  на 

секционните избирателни комисии извън страната да не си отиват 

преди да се получи потвърждение от ЦИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Добре, ако това е така. 

След  това  за  времето  на  получаване  на  потвърждение  от 

ЦИК?... (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
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Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4131-НС, с което давам почивка д 

13,30 ч. 

В 13,30 ч. продължаваме заседанието. 

(12,20 ч.)

(След обедната почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешна папка има визия. Четем, че 

има визия  в  папката.  Концепцията  е  на  нашата  страница.  Там на 

първа страница е необходимата информация за изборите, които ние 

актуално провеждаме (ключовата дума е актуално) с акценти на вида 

избор, който е към определен момент. Тоест,  за първата страница 

концепцията  първоначално  беше  по-малко  информация,  но  с 

активирани  препратки  на  първо,  второ,  трето  кликване  на 

потребителя да се постига и намира необходимата информация на 

потребителя  по  отношение  на  информацията,  с  която  разполага 

ЦИК.  Тоест,  принципите,  които,  общо  взето,  разгръщахме  през 

времето,  бяха  актуалност,  акцентираност  и  концентрираност  към 

типа необходима информация към съответния момент.

След  тези  общи  разсъждения  и  принципи  и  излагане  на 

някакъв  тип  концепция  на  нашата  страница,  виждате  този  тип 

проект. Аз предлагам към този тип проект - моето мнение по случая, 

разбира  се,  ние  ще  го  обсъдим  –  по  случая.  Считам,  че 

информацията за президент и вицепрезидент към момента не ни е 

актуална  и  натоварва  страницата.  Отива  така,  както  е  налична,  в 

„Архив“. Така, както е налична цялата тази база данни в това поле, 

което виждате в лявата страна, отива в архив.
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Считам, че и информацията за Националния референдум към 

момента  в  същия  й  вид  с  цялата  база  данни  не  е  актуална  към 

момента  -  също в  „Архив“.  В  архива  като  кликнем долу  някъде, 

който  не  е  изведен  тук,  но  вие  го  знаете  на  нашата  страница  – 

директно си отива в подразделение „Национален референдум 2016 

г.“ в същия обем, какъвто е изложен тук на първа страница. 

Спазвайки  принципа  малко  информация,  но  съществена, 

предлагам в  дясната  страна  това  подразделение  „Избори Народно 

събрание 2017 г.“  да отиде изцяло в лявата страна и да освободи 

пространство в лявата страна с акцент така,  както сме свикнали в 

нашата  цивилизация  –  текстовете  вървят  отляво  надясно  и  ще 

акцентира важната ни дейност към момента. Предлагам „Избори за 

Народно събрание“ просто да си отиде в дясната страна, а да не бъде 

разпростряно така, както е дадено тук. 

Под  „Избори  за  Народно  събрание“,  булетите  с  точките  и 

различните  подразделения,  предлагам  да  започнем  с  Указа  на 

Президента, който е излязъл, предполагам, да го публикуваме, под 

него да сложим „Изборни книжа“,  които вече  приехме,  на третия 

булет да сложим „Хронограма“, под него да сложим „Решения“, под 

него да сложим „Регистри“, които са актуални и ще бъдат запълвани 

-  имам  най-малко  актуален  регистър  за  жалбите  и  сигналите, 

„Регистри“ – следващ булет – регистрация на партии и инициативни 

комитети отдолу, после слагаме булет „РИК, под него слагаме булет 

„Разяснителна  кампания“,  после слагаме  булет  „За  избирателите“. 

Тук има един момент – нямаме към момента данни за избирателите, 

но ви предлагам някога да имаме такъв булет, към момента да не го 

активираме. Не прави добро впечатление да слагаме булет и да няма 

нищо вътре. Даваме концепция. Засега – не, после ще го сложим. 

Под него  после  ще  сложим и  един булет  –  не  в  момента, 

„Въпроси и отговори – нямаме готовност за това. Предлагам да не го 

активираме към момента и да не присъства към момента. 
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На следващо място слагаме булет „Разяснителна кампания“. 

Пак нямаме, засега не я слагаме. Но ви давам структурно как върви 

лявата страна. 

После  слагаме  булет,  който  е  активиран  може  би  към 

момента за „Гласуване извън страната“. към момента предлагам да 

се сложи булет „Гласуване извън страната“ и да сложим решенията, 

които сме публикували, за да има предварителна информация това, 

което  към  днешна  дата  сме  направили.  После  ще  го  оправяме  в 

движение. 

На следващо място – един булет „Машинно гласуване“ ще 

има. Към момента на яда го активираме.  Когато си вземем онова 

решение, което трябва да си вземем, евентуално ще му сложим и 

един  булет.  Това  ви  казвам  за  лявата  страна  как  ще  върви 

тенденцията.  Впоследствие  ще  сложим  и  останалите  неща  и  ще 

имаме  голям  булет,  в  който  ще  сложим  и  „Допълнителна 

информация“, съобразно това, което впоследствие ще решим и ще 

акцентираме. Това е за лявата страна, която ще има няколко текста, 

актуални към момента, с тенденция за развиване и ще имаме булет 

да можем да ги развиваме – в лявата страна. 

Предлагам  в  дясната  страна  за  стабилитет  да  сложим 

„Частични  избори  2017“  обаче,  което  да  бъде  на  едно  ниво  с 

местните избори 2017, за да акцентираме на основната си дейност. 

Отдолу  ще  сложим  „Местни  избори  2015  г.“  –  в  черно,  защото 

използваме от „Местни избори 2015 г.“  някакъв тип препратки за 

наши  решения.  Мисля,  че  така  правихме.  Отдолу  отиват  „Нови 

избори“ -  „Архив“ по простата причина, че – кой знае – може и през 

2017  г.  да  имаме  някакви  нови  избори,  но  във  всеки  случай 

обособяваме в дясната страна, че ние през 2017 г. ще се занимаваме 

засега с народно събрание и поредица от частични или нови избори, 

ми е концепцията, уважаеми колеги. За „Частични избори“  е ясно. В 

„Местни  избори  2015“  предлагам  да  останат:  булетите/  вече 

„Решения“, само решения; второ, Регистри за документи и бланки, 

въпроси и отговори, ОИК задължително, а не знам за „Разяснителна 
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кампания“ не си спомням каква информация имаше там, имаме ли 

някаква информация, - която ползваме към момента за частичните 

избори, ми е концепцията. 

Предлагам да отпадне „Разяснителна кампания“, „Машинно 

гласуване“, „Избирателна активност“ и „Резултати“, които да отидат 

в  „Архив  местни  избори  2015  г.“,  ми  е  концепцията,  уважаеми 

колеги, и моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Чаушев,  за  подробното  и  детайлно  представяне  на 

концепцията.  Колеги,  имате  ли  други  предложения?  Вашите 

коментари по тези предложения? Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  аз  съм  съгласна  с 

това,  което  предлага  колегата  Чаушев.  Само  бих  ви  предложила 

„Национален  референдум“  да  не  го  архивираме  там,  където  са 

архивите за всички избори, а да си остане на нашата страница, както 

са  „Нови избори“,  „Архив“,  да  оставим „Национален  референдум 

2016 г.  -  „Архив“,  за да може който желае все още да проверява, 

докато не влезе в сила решението по делото по жалбата. Да влязат 

окончателно резултатите и тогава вече можем да го архивираме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Както в момента 

пише, „Нови избори. Архив“. 

РОСИЦА МАТЕВА: Както пише „нови избори“, така да бъде 

и това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това 

предложение? Господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Приемам  историята.  В  такъв  случай 

основното водоравно, хоризонтално поле става: „Избори за Народно 

събрание  2017  на  ниво  Национален  референдум  2016  г.“  с  булет 

„Архив“,  за  да  държим йерархията  на  видовете  избори,  а  всичко 

останало, което ви казах – „Частични избори 2017“, „Нови избори“, 

респ. „Избори“, отива един ред по-надолу и, общо взето, с всичките 

думи, че цялата информация се архивира така или иначе в „Архив“, 
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за да имат пълнота потребителите, остава. Това приемам, да, може и 

така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. Колеги, подлагам на гласуване да приемем тази 

визия  на  нашата  интернет  страница  и  да  упълномощим господин 

Чаушев  веднага  да  информира  „Информационно  обслужване“  за 

нашето решение, за да видим тази страница до края на деня. Режим 

на гласуване, колеги. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева); против 

– 1 (Румен Цачев). 

Благодаря ви, колеги. Продължаваме със следваща точка от 

дневния ред 7а относно структурирания вид на списъците. 

7а.  Структуриране  на  списъците  на  избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партии и коалиции.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги в моя папка има друга папка, 

в която пише «За днес» - така е озаглавена. Отворете я и най-отгоре 

пише «Определяне на формата и структурата, проект № 4102. 

Този проект за решение съвпада напълно с проекта, който е в 

папката  на  госпожа  Румяна  Сидерова,  но  тъй  като  тук  са  и 

приложенията,  затова  ви  казах  да  отворите  тук.  С  нея  сме  се 

разбрали  предварително  –  тя  трябваше  да  го  докладва,  аз  ще  го 

докладвам. Тук става въпрос за определяне формата и структуриране 

електронния  вид  на  списъците  на  избирателите,  подкрепящи 

регистрацията  на  партии  или  коалиция  за  участие  в  изборите  за 

народни представители. 

Отделно  ще  има  друго  решение  за  списъците  – 

структурирания  вид  за  инициативните  комитети,  тъй  като  там 
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структурата е по-различна, но тук има готовност. Може би утре, ако 

имаме заседание, тогава ще се разгледа и този въпрос.

Общо  взето,  този  проект  за  решение  прилича  на  подобни 

проекти, които сме взимали в тази връзка, тъй като в крайна сметка 

структурираният вид на списъците за партии и коалиции на 99%, ако 

мога така да кажа, съвпада във всички видове избори по отношение 

специално на партиите и коалициите. Той е определен и съгласуван 

още преди няколко години с ГД „ГРАО“, тъй като те проверяват, в 

крайна сметка, тези списъци. Заедно с проекта за решение. Тук са 

описани, че № 1 трябва да бъде номерът на реда в списъка и число 

от 1 до 9 999. Тоест, с използването на тази програма могат да се 

запишат най-много 9 999 записа. Знаете, че се изискват 2 500, така че 

това число е доста голямо. 

Само за сведение да кажа, че ако някоя партия желае повече 

от  10  000  записа,  просто  трябва  да  прави  два  списъка  и  да  ги 

обедини като две екселски таблици, за да станат в едно. Това е, това 

рядко се използва или най-малко се обаждат, за да им кажем как да 

го направят.

Второто е номерът на страницата на която се намира редът. 

Тъй като всички от нас са били дежурни и знаят какво представляват 

тези  списъци,  знаете,  че  те  са  подредени в  страниците,  така  че  в 

структуриран вид освен номера по ред трябва да има и номера на 

страницата, за да може да се направи връзката. След това се записва 

ЕГН-то на съответния избирател, който подкрепя регистрацията.

След  това  в  три  последователни  полета  се  изписват: 

собственото име, бащиното име и фамилното име. В указанията са 

дадени  кое  име  колко  символа  може  да  бъде  дълго,  тъй  като 

специално текстовата част по отношение на името е 21 букви всяко 

едно от имената, като единствено фамилното име е от 42 символа, 

тъй като знаете, че има имена с по две имена фамилни с тире, така че 

тук освен  буквите,  е  разрешено интервал,  апостроф и тире,  за  да 

могат да бъдат отделени евентуално двете имена.

42



За край на реда се дава определен символ, който е – точка и 

запетая.  Това де факто - IT специалистите го знаят – означава, че 

този символ означава край на ред. така че тези символи, които са 

дадени в обратна наклонена черта R, което значи return, и обратна 

наклонена  черта  и  N,  което  означава  new  –  означава  връщане  и 

минаване  на  нова  страница.  Това  са  тези  символи,  които  не  са 

случайни, които са сложени там. 

Списъкът  в  структуриран  електронен  вид  трябва  да  се 

представи на технически носител, като в самото указание, което е 

приложение, е записано, че техническата система може да бъде диск, 

може да бъде флашка или някакъв друг технически носител – има 

подобни технически носители, които излизат. 

За  въвеждането  в  електронен  вид  може  да  се  използва 

приложението на решение – тук сме го записали. Приложението на 

Решението –  електронна  форма в  EXEL формат.  Тази  електронна 

форма може да я видите пак в моята папка, като затворите тази и ще 

видите Приложение 1 на 4102 - пише: „Прил. 1. Това е указание за 

попълването  именно  на  таблицата.  Тук  са  дадени  по-подробни 

указания,  но специално приложение № 2, което пише пак 4102, е 

програмата,  която  се  използва  стандартно  за  въвеждане  на  тези 

данни, като фактически Приложение № 1 указва как се попълва, как 

се използва тази таблица. Елементарно е, но все пак даваме указания 

напълно. Така че аз предлагам освен самото решение, да приемем и 

тези две приложения,  които да бъдат фактически като неразделна 

част  на  самото  решение  –  най-отдолу  да  бъдат  включени  като 

приложения с линк към тях, за да може да се използва елементарно, 

въпреки че практиката ни е тези приложения да ги слагаме и в сайта 

на  Централната  избирателна  комисия  –  мисля,  че  беше  за 

потребителите.  Ще  ги  сложим  там,  но  нека  да  бъдат  и  тука.  В 

последно време питат непрекъснато. Ще ги сложим на двете места. 

Не  е  проблем.  Само  че  на  второто  място  ще  сложим  само 

Приложение 1 и 2, тоест – упътването с програмата, а тук ще бъде 

към целия запис, който касае структуриране в електронен вид.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Заповядайте,  госпожо  Нейкова.  След  това  господин 

Свиленов. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на решение имам 

две предложения. В правното основание текстът „във връзка с чл. 

309 и чл. 320, ал. 1 и 2“ да се замени с „във връзка с чл. 245“.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В моето решение няма такова нещо.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това, което е в твоята папка гледам.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Казах: в „За днес“. Втора папка има 

днес „За днес“, най-отгоре. То е коригирано. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всъщност да се добави „във връзка с 

чл. 245“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Мисля,  че  това 

предложение се приема.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  И  в  раздел  първи,  първото  тире  – 

всеки нов ред и т.н. – съответства на тази в списъка, да добавим: „на 

хартиен носител“, за да не се объркат за кой списък е.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Съответства на?

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  На  тази  в  списъка  на  хартиен 

носител. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да го добавим „на хартиен носител“, 

добре, съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин  Сюлейман  е  искал  да  направи  същите 

предложения, госпожа Иванова – също. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение в папката на господин Христов, в подпапка „За днес“ на 

господин Христов първото предложение за решение заедно с двете 

корекции, направени в зала. Режим на гласуване – ведно и с двете 

приложения. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Едновременно с това да гласуваме и 

приложенията – Приложение 1 и Приложение 2.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз ги поставих 

на гласуване общо.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Общо ли са? Добре.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,  

Румен Цачев), против – няма.

Колеги,  това  е  Решение  № 4132-НС.  Ще помоля  господин 

Христов да информира след заседанието госпожа Манолова къде да 

бъдат публикувани тези приложения.

Господин Христов, благодаря Ви. 

Колеги,  продължаваме  с  логически  следващия  проект  на 

решение, както и по дневния ни ред – проекта на решение относно 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК, след което ще отидем на 

двата проекта на госпожа Грозева. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

Точка  6.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за Народното 

събрание.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е качен в моя папка 

и  е  относно  регистрация  на  партии  и  коалиции  в  Централната 

избирателна  комисия  за  участие  в  изборите  на  народни 

представители,  за  Народно  събрание  на  26  март  2017  година. 

Основанията  са  от  общата  част  на  Изборния  кодекс  и  те  касаят 

компетентността  на  Централната  избирателна  комисия, 

регистрацията на партиите и коалициите, документите, които трябва 

да  представят,  условията  за  регистрация,  условията  за  заличаване 

депозита, който трябва да внесат, във връзка с чл. 19, ал. 3 – това е 

Разпоредбата,  която казва, че не се изисква нотариална заверка на 

документите и книжата по ИК, освен в определените в него случаи. 
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Тук  в  случая  не  се  изискват  нотариална  заверка  на  нито  едни 

документи, които се представят.

Проектът  за  решение  е  почти  същият,  както  при 

регистрацията  за  президент  и  вицепрезидент.  Както  казах, 

разпоредбите са в общата част и те са едни и същи за всички видове 

избори.

Общите положения. Всяка партия може да участва в изборите 

за народни представители за Народно събрание, самостоятелно или в 

коалиция с други партии. Всяка партия може да участва в изборите 

за  Народно  събрание  само  в  една  коалиция.  Това  са  общите 

положения. Това са разпоредбите на чл. 127, ал. 1 и 2 от Изборния 

кодекс, Правила за наименование или абревиатура. Те са уредени в 

чл. 128. Единствената корекция, която ви предлагам след Указ 59 от 

24.01.2017 г., е в скоби да сложим кога е обнародван, защото тук е 

важна датата на обнародване, днешна дата, „Държавен вестник“, бр. 

9 от 26.01.2017 г. Знаете, че правилата са същите с измененията в 

Изборния кодекс от 2016 г. 

Трети раздел „Депозит за участие“. Депозитът е 2 500, както 

във всички. Номерът на банковата сметка ще се обяви на интернет 

страницата  на  Централната  избирателна  комисия,  след  като  бъде 

съобщена от БНБ, незабавно след като ни бъде съобщено. 

Регистрация  на  партиите,  раздел  четвърти.  Заявлението  е 

Приложение 48. Не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Това е 

датата 8 февруари 2017 г. Към заявлението се прилагат абсолютно 

същите документи и изисквания.  Посочва се пълното и съкратено 

наименование на партията според съдебната й регистрация, както и 

заявеното  от  нея искане  за  отпечатване  на  наименованието  върху 

бюлетината,  искане за  регистрация,  адрес,  телефон на  електронен 

адрес  и  лице  за  контакт  към  заявлението,  актуално  правно 

състояние, следва да бъде не по-рано от 24 януари 2017 г., образец 

от  подписа,  образец  от  печат,  банков  депозит,  списък,  съдържащ 

имената на 2 500 избиратели. Приложението е 49. (Удостоверението 

е едно и за партия, и за коалиция. Всеки избирател може да участва 
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само в един списък. Списъкът се предава в структуриран електронен 

вид на технически носител. Ще добавим, че формата и начинът на 

представяне  на  структурирания  електронен  вид  на  списъка  е 

определен  с  Решение  №  4132  от  днешна  дата,  което  взехме.) 

Удостоверение  от  Сметната  палата,  удостоверение  за  актуална 

банкова  сметка,  имената  и  длъжностите  на  лицата,  които  ще 

отговарят  за  приходи и  разходи  и  счетоводна  отчетност,  изрично 

пълномощно. Документите са едни и същи. 

Централната  избирателна  комисия  извършва  проверка  на 

документите, а списъците предава в структурирания електронен вид 

за проверка незабавно в ГД „ГРАО“, в МРРБ за проверка. Съответно 

при  приемането  на  документите  ако  Централната  избирателна 

комисия установи непълноти или несъответствия, дава указания в 3-

дневен срок от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за 

регистрация  8  февруари.  Когато  се  установят  след  приемането 

нередовностите, се уведомява на заявения адрес – електронен адрес 

или телефон за контакти. Това обстоятелство се вписва в регистъра. 

В  случай,  че  не  са  изпълнени  указанията,  Централната 

избирателна комисия отказва регистрацията. Отказът за регистрация 

може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК в 3-дневен 

срок,  когато  съдът  отмени обжалваното  решение,  ЦИК незабавно 

регистрира партията, дори и срокът 8 февруари да е изтекъл, но не 

по-късно от 35 дни преди изборния ден, 18 февруари. 

Когато  проверката  не  е  приключила,  Централната 

избирателна  комисия  регистрира  партията  в  условията  на 

незавършена проверка.  Когато след това установи, че партията не 

отговаря  на  изискванията,  тоест  не  е  подкрепена  от  2  500 

избиратели,  регистрацията  й  се  заличава  с  решение,  което  също 

подлежи на обжалване по реда на чл. 58. 

Регистрацията на коалицията е: Приложението е 50. Срокът е 

същият.  Документите  са  същите.  Те  се  прилагат  от  партиите, 

включени  в  състава  на  коалицията.  Структурираният  вид  е 
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определен със същото решение и са абсолютно същите условия за 

регистрация, отказ и за заличаване.

Промени  в  състава  и/или  наименованието  на  коалицията. 

Приложението е 56. Тези промени се правят 35 дни преди изборния 

ден,  не  по-късно  и  това  е  18  февруари  2017  г.,  а  когато  напусне 

коалицията  партия,  чието  наименование  е  наименование  на 

коалицията, се дава т3-дневен срок да промени наименованието и не 

по-късно от 32 дни преди изборния ден се променя наименованието. 

Вписват се в регистрите съответно. Партия, включена в състава на 

коалиция,  не  може  да  участва  самостоятелно  на  изборите.  Ако 

напусне  коалицията,  не  по-късно  от  крайния  срок  за  регистрация 

трябва  да  представи  всички  необходими  документи  като  за 

регистрация на партия.

Регистри  и  удостоверения.  Имаме  регистър  на  партиите, 

регистър  на  коалициите  и  публичен  регистър.  Това  са  съответно 

приложения 51, 52 и 53. След вземане на решение за регистрация 

Централната  избирателна  комисия  издава  и  съответните 

удостоверения  за  регистрация,  54  е  за  партия,  55  е  за  коалиция. 

Когато се вземе решение за промени в състава или наименованието 

на  коалицията,  да,  удостоверението  е  57.  Списъците  след 

регистрацията се изпращат на съответната избирателна комисия. 

Заличаване на регистрацията на партия и коалиция. Срокът е 

32  дни  преди  изборния  ден.  Това  е  21  февруари  2017  г. 

Приложението е 58 - за партия, 59 – за ЦИК.  Така с решението за 

заличаване се възстановява и депозитът, след като влезе решението в 

сила,  както  и  депозитът  се  възстановява,  когато  се  установи,  че 

партията не отговаря, не е подкрепена от 2 500 избиратели. Както 

при  всички  избори,  Централната  избирателна  комисия  осигурява 

възможност да се прави справка в списъците. 

Подаване  на  документи.  Централната  избирателна  комисия 

започва да приема документи за регистрация. Оставила съм място. 

Предлагам на  ръководителя  на групата  да  направи преценка и да 

предложи дата. 

48



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Уважаеми колеги,  аз  нямам възражение 

по текста на решението. Единственото, което ви предлагам и считам, 

че ще бъде коректно като изписване в текста, е навсякъде, където се 

коментират срокове в скоби, същите да бъдат изписвани така, както 

са визирани в закона, имам предвид не по-късно от 45 дни, не по-

късно от 35, не по-късно от 32 – текстовете в скобите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз лично считам, че с това 

повторение:  веднъж,  не  по-късно  от  еди-колко  си  дни  преди 

изборния ден и след това: не по-късно от конкретна дата, ще стане 

по-тежко решението. Даже щях да ви предложа понеже навсякъде се 

изписва „избори за народни представители за Народно събрание“, 

„за Народно събрание да отпадне“, за да олекотим решението. Но в 

крайна сметка,  както реши ЦИК. Аз подкрепям предложението на 

докладчика.

Според мен, изписването в скоби конкретизира датата, която 

е  свързана  с  този  срок,  не  по  –късно  от  еди-колко  си  дни.  Но в 

крайна сметка аз си казах мнението. Подкрепям докладчика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Аз ще 

го  подложа  след  като  го  дискутираме  на  гласуване.  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз  мисля,  че  ние  с  този  запис,  който 

наистина  сме  го  направили  с  цел  яснота,  хем  спазваме  закона, 

защото изписваме не по-късно от колко дни, а в скоби показваме коя 

е конкретната дата за тези избори в изпълнение на това пресмятане 

като  краен  срок.  Така  че  мисля,  че  сме  спазили  и  закона,  и 

улесняваме  и  политическите  сили,  като  им  казваме  конкретната 

дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Нейкова.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  крайната  част  на 

решението крайният срок за подаване на документи за регистрация 

за партия или коалиция е 17 часа на 7 февруари 2017 г. и за промени 

в състава на коалиция е 17 часа на 18 февруари 2017 г., съобразно 

приетата  хронограма.  Часът  17  часа  е  възприет  от  последно 

произведените избори при всички видове регистрации.

Като начало на приемане на документи аз ви предлагам да 

започнем от следващия четвъртък, което мисля, че е 2 февруари, с 

оглед  на  това  партиите  и  коалициите  да  имат  възможност  да  си 

подготвят всички документи и най-вече списъците за подкрепа на 

тяхната регистрация - от 2 до 8 февруари са 7 пълни дни, -  за да 

можем  ние  да  обявим  и  банковата  сметка  и  да  има  време 

регистрацията да бъде извършена както трябва, а не да се прибързва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 

оперативен порядък, заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  това  решение  аз  не  виждам  да  се 

обсъжда един много важен въпрос и да залегне в него, което ми се 

струва  задължително,  а  именно,  относно  наименованието  на 

коалициите. Тоест, насочвам ви към чл. 128, който е променен през 

2016 г. и е нов, не е залегнал, който е във връзка с ал. 3 на чл. 14 от 

Закона за политическите партии. Това е изключително важен въпрос 

относно регистрационния режим на коалиции и на партии и тъй като 

е нова алинея или поради друга причина, не го виждам да е залегнал 

това решение и трябва да се включи, според мен, за да има яснота.

Ние  обсъждаме  само  промяната  на  наименованието  в  това 

Решение  22,  надолу,  в  смисъл,  промени  в  състава  или 

наименованието след регистрацията. Много по-важен е въпросът за 

наименованието към момента на регистрацията, тоест, трябва първо 

него да уточним и след това да продължим с промяната, което е ясно 

как  се  променя  след  регистрацията.  Така  че  предлагам 

систематичното място е някъде към Решение 22, да се възпроизведат 

правилата заложени в чл. 128, ал. 1 на Изборния кодекс, чл. 128, ал. 

2, които са във връзка с вече цитирания от мен чл. 14, ал. 3.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

упълномощавам госпожа Мусорлиева да ръководи заседанието.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колега 

Ивков, кажете по същество какво предлагате.

ИВАЙЛО ИВКОВ: То е по-горе, не е на „22“. Момент, само 

да ги погледна дали са написани правилно. Всъщност го има и не 

съм го видял. Извинявам се на докладчика, можем да продължим.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Няма  връзка  със  Закона  за 

политическите партии.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Има абсолютно връзка защото Изборният 

кодекс го е възприел.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има връзка, когато съдът регистрира 

партията.  Той  прави  тая  проверка  дали  има  наименование  или 

абревиатура. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Законът е за политическите партии, Вие 

говорите за коалиции. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  изяснихме  неясните  моменти.  Който  е  съгласен  с  така 

предложеното  и  подробно  докладвано  проект  на  решение   от 

госпожа Бойкинова, моля да гласува. Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 

уважаеми  колеги.  Прието  е  решението.  Номерът  на  решението  е 

4133-НС. 

Ако обичате, колеги да гласуваме писмо.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Колеги,  моля  да  гласуваме  писмо  до 

Софийския градски съд във връзка с изискванията на чл. 128 да ни 

предоставят  електронен  вариант  на  списък  на  регистрираните 
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партии  по  Закона  за  политическите  партии  до  дата  26.01.2017  г. 

включително.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги, на писмото.

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

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. Продължаваме с  проектите на решения. Госпожа Грозева, 

заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Колеги,  в  моя папка проектът от днешна дата  е  № 41-07 и касае 

утвърждаване на  образци за  указателни табели и табла на  РИК и 

СИК, образци на отличителни знаци на застъпници,  наблюдатели, 

представители  на  партии  и  коалиции,  инициативни  комитети  при 

произвеждане  на  изборите  за  народни  представители  на  26  март 

2017 г. Колеги, решението е рутинно, такива приемаме абсолютно 

при произвеждането на всички видове избори. 

Единственото, което е по-различно, е разписано и в нов текст, 

разписано е в чл. 218, ал. 3, а именно, освен табло с указание, че 

избирателят може да гласува само със знак Х или V, изписан със син 

цвят, законодателят е поставил условие да бъде указан и начинът за 

гласуване  с  преференции.  Така  че  аз  в  62  съм  обединила  в 

четвъртата чертичка, като съм възпроизвела текста на чл. 265, ал. 3, 

т. 2. Вижте го дали става ясно, че става въпрос за предпочитание, че 

не е задължително, а може, просто съм го възпроизвела - ако желае, 

и това табло трябва да бъде поставено – такова е  изискването на 

законодателя – както в предизборното помещение,  така и вътре в 

кабината за гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, моля да погледнем. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Добре,  колеги,  възприемам 

предложението на господин Цачев в основанието да добавя чл. 203, 

ал.  2  и  в  точка  ІІІ  да  добавим  т.  12,  касаеща  анкетьорите  със 

съответния знак в същите размери, които са посочени за останалите 

категории.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други? Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение, ведно с допълненията, направени в зала. Гласуваме.

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

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев); против – няма.

Колеги, това е Решение № 4134-НС.

Продължете със следващ проект, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА  В моя папка от днешна дата, № 4108 е 

много  е  кратък,  касае  обозначителните  знаци  на  членовете  на 

секционните избирателни комисии. Вижте първата табела: изписала 

съм „Народно събрание 2017 година“. Останалите – само НС 2017 г. 

оставих в вас да решите как е по-прегледно и как ви харесва повече.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  кое  ви 

харесва повече? (Реплики.)

ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Първото,  „Народно  събрание“,  добре, 

колеги, ще направим и останалото по същия начин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на  решение, 

ведно  с  предложение  №  1  за  изписване  на  „Народно  събрание“ 

изцяло“. 

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

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев); против – няма.

Колеги, това е Решение № 4135-НС. 

Продължаваме с точка 8

Точка 8. Искания за  отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Първи 

докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  преди  няколко  заседания, 

ако си спомняте, бях ви докладвала искане от район „Приморски“, 

община  Варна  за  отваряне  на  запечатаното  помещение,  което 

доуточнихме, защото бяхме издали решение. Сега пристига наново 

искане коректно във връзка с входящ № ПВР-14-94-1 от 25 януари с 

искане, във връзка с изтеклия срок за съхранение на изборни книжа 

и материали от произведените през 2011 г. избори, да им се разреши 

разпечатване на помещенията, в които се съхраняват. Предлагам ви 

проект  на  Решение  4130,  което  е  стандартно  и  предлагам  да  го 

гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги, има ли коментари? Не виждам. Колеги, гласуваме. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 4136-ПВР.

Продължете.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  само  за  сведение  ви 

докладвам  писмо,  вх.  №  ПВР-06-15  от  25  януари,  което  е  в 

изпълнение на точка 32 от наше Решение № 2662. Приложено ни 

изпращат протокол за разпечатване на помещение за съхранение на 
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изборни  книжа  и  материали  от  проведени  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  и  Национален  референдум,  в  което  са  поставени 

избирателните  списъци  след  извършената  проверка  от  ГРАО  от 

кмета на община Девин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващия докладчик в  зала  по тази точка  е  госпожа Бойкинова. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  от 

кмета на район „Слатина“,  с  вх.  № ЦИК-14-1 от 24.01.2017 г.,  за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент 2011 г. и Национален референдум 2013 г. Само това 

се  съхранява  в  това  помещение.  Предлагам  ви  да  разрешим 

отварянето  на  запечатаното  помещение  с  цел  да  се  архивират 

изборните книжа и материали от произведените избори за президент 

и вицепрезидент 2011 г., като за референдум книжата ще си останат 

в помещението. Няма и искане, в тая връзка, само уточняват, че се 

намират и книжата от Референдума 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 4137-ПВР.

Продължете.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  имам  още  едно  искане  за 

отваряне на запечатано помещение. То е от кмета на община Павел 

Баня,  с  вх.  №  ПВР-14-10  от  26.01.2017  г.  В  помещението  се 

съхраняват  документите  и  изборните  книжа  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  през  2011  г.  Искането  е  във  връзка  с 
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архивирането  на  тези  книжа,  поради  което  ви  предлагам  да 

разрешим да се отвори запечатаното помещение с цел архивиране на 

изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори 

за президент и вицепрезидент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. Режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

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

против – няма.

Това е Решение № 4138-ПВР.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  За  сведение,  колеги.  От  община 

Тутракан  са  ни  приложили  заповед  и  протокол  за  отваряне  на 

помещението,  в  което  се  съхраняват  книжата  за  Националния 

референдум.  То  е  отворено  във  връзка  с  предаването  на 

избирателните списъци и декларациите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Ивков. 

Заповядайте,  господин  Ивков  –  за  отваряне  на  запечатано 

помещение.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  В моя папка има проект за  решение за 

отваряне  на  запечатано  помещение.  Моля  да  го  погледнете. 

Искането е постъпило с вх. № ПВР-14-8 от 24.01.2014 г. и е от кмета 

на община Казанлък госпожа Стоянова. Това  е случай, какъвто сме 

имали и преди. Съхраняват се само тези книжа в това помещение. 

Беше проведен разговор със секретаря на община Казанлък Ганчева 

и  в  помещението  се  съхраняват  само  книжата  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  от  23  и  30  октомври  2011  г.,  поради 

което ви предлагам стандартно решение – да позволим да се отворят 

и да се предадат на „Държавен архив“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. Коментари? Няма. 

Режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев); против – няма. 

Това е Решение № 4139-ПВР. Това са вашите доклади по тази 

точка. Това са вашите доклади по тази точка? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По тази да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев, 

заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги,в постъпила е искане с вх. 

№ ПВР-14-12 от 26 януари 2017 г.  от кмета на община Искър за 

отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което се  съдържат  книжа и 

материали от изборите за президент и вицепрезидент 2011 г., както и 

от произведените на 6 ноември избори за президент и вицепрезидент 

и Национален референдум през 2016 г. Предлагам да отговорим на 

искането с наше писмо, с което да уведомим кмета, че тъй като в 

помещението  се  съдържат  книжа  и  материали  от  Националния 

референдум,  производството,  което  все  още  не  е  завършило,  е  в 

съдебна  фаза.  Искането  ще  бъде  разгледано  отново  след 

приключване  и  влизане  в  сила  на  решенията,  свързани  с 

Националния референдум. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги.  Коментари  относно  това  писмо?  Не  виждам.  Режим  на 

гласуване. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев);  

против – няма. 

Приехме и това. Остава още един докладчик. Когато дойде в 

зала, ще върна точката. 

Нова точка 8а. 

Точка 8а. Възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ 275 от 25.01.2017 г. в Централната 

избирателна  комисия  са  постъпили  две  искания  от  Общинска 

избирателна  комисия  -  Гърмен,  подписано  от  председателя  и  от 

секретаря  и  подпечатано  с  печата  на  ОИК  -  Гърмен.  С  тези  две 

искания колегите  от  ОИК -  Гърмен желаят да  им бъде  заплатено 

възнаграждение  за проведено заседание на 23.12.2016 г.,  на което 

заседание във връзка с постъпило уведомление от председателя на 

Общинския  съвет  -  Гърмен,  за  настъпила  смърт  на  общински 

съветник, избран от листа на партия ДПС, е необходимо взимане на 

решение за прекратяване на правомощията на същия и обявяване за 

избран общински съветник – следващия от листата на Политическа 

партия  ДПС.  Приложен  е  протокол  от  заседанието,  подписан  и 

подпечатан,  както  и  решение  от  23.12.2016  г.  във  връзка  с 

изложеното преди малко от мен. 

Второто  искане е  пак  от  Общинска  избирателна комисия - 

Гърмен за изпащане на възнаграждение за проведено дежурство на 

членове  на  Общинска  избирателна  комисия  -  Гърмен.  Тук  е 

записано,  че  на  22.12.  е  проведено  дежурство,  но  след  като  се 

запознах подробно с направеното искане, надолу е описано, че е във 

връзка  с  взетото  вече  от  ОИК  -  Гърмен  решение  от  23.12  за 

предсрочно прекратяване на пълномощията и обявяване за избран на 

следващия  общински  съвет  от  листата  на  ДПС,  съответно 

установяване  на  влизането  в  сила,  архивиране,  комплектуване  и 
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изпращане на препис от решението на председателя на общински 

съвет  Гърмен,  като  в  самата  справка  е  посочено,  че  същото  е  на 

30.12 и го взима за меродавно. С оглед на изложената фактическа 

обстановка в искането, че същото дежурство не е на 22.12, както е 

посочено, а меродавна е справката, тоест, че на 30.12 е проведено от 

състав:  председател,  секретар  и  трима  членове  на  Общинска 

избирателна  комисия  -  Гърмен.  Това  е  по  отношение  на 

дежурството. 

По отношение на заседанието са участвали председател, зам-

председател,  секретар  и  7  членове.  Така  че,  уважаеми  колеги, 

изготвен е контролен лист за предварителен контрол и счетоводна 

справка, съгласно практиката на Централната избирателна комисия 

и предлагам да вземем решение, с което да уважим изплащането на 

исканите  възнаграждения  от  Общинска  избирателна  комисия  - 

Гърмен за проведено от същата заседание и дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

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

Колеги, с това изчерпахме нова точка 8а. 

Продължаваме с точка 9. 

Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Ще започна с 

получена  призовка  до  Централната  избирателна  комисия  от  ІV-о 

отделение на Върховен административен съд, с което ни призовават 

на насрочено дело на 31 януари 2017 г. от 11 часа със ответна страна 

59



Инициативен комитет по чл. 10, ал. 2, знаете, във връзка с обжалване 

на резултатите от Референдума на 31.01 от 11 часа. За сведение е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Колеги,  първо,  във  връзка  с  постъпил 

сигнал  от  Йорданка  Радойчева  Андонова  с  вх.  №  МИ-11-27  от 

23.12.2016  година,  който  е  докладван  от  колегата  Ганчева  на 

05.01.2017 година и е  взето решение от  Централната  избирателна 

комисия  да  се  изпрати  на  Общинска  избирателна  комисия  – 

Симитли копие от сигнала за изразяване на становище по същия и 

изпращане на всички относими документи, свързани с този сигнал.

Искам да ви припомня, уважаеми колеги, че става въпрос за 

сигнал от госпожа Андонова, която е била петнадесета в листата на 

една  местна  коалиция  за  участие  в  местните  избори.  Счита,  че 

неправилно, след като двама или трима от избраните вече общински 

съветници  от  тази  листа  са  им  прекратени  предсрочно 

пълномощията  по  различни  причини,  би  следвало  тя  да  бъде 

обявена,  тъй като била с най-много преференции, а вместо нея са 

обявили други лица, които са били в листата.

Уважаеми колеги,  качени са всички материали – протоколи, 

решения, извадки от интернет страницата на Общинска избирателна 

комисия – Симитли и е качено в днешно заседание, предполагам, и 

становището на Общинска избирателна комисия – Симитли. 

Колеги,  мисля че  въпросът е  сериозен – наистина дали има 

нарушение  при  вземане  на  решение  от  Общинска  избирателна 

комисия – Симитли. Доколкото ми стана известно, тъй като говорих 

и по телефона с председателя на общинската избирателна комисия с 

оглед забавянето на изпращането на становище, помолих това да се 

случи по-бързо.  Нямат обявени списък А и списък Б,  от което не 

можем  да  направим  ясна  преценка  дали  взетото  от  общинска 

избирателна  комисия  решение  е  правилно  или  не,  тоест  –  дали 

обявеният общински съветник е правилно обявен и дали съответно 
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сигналът  от  Йорданка  Андонова  или  жалбата  от  нейна  страна  е 

основателна или не. 

Искам  да  ви  зачета  становището  на  Общинска  избирателна 

комисия  –  Симитли,  за  колегите,  които  не  са  го  чели,  че 

разглеждането на сигнала е извън компетентността на Централната 

избирателна  комисия,  тъй  като  решенията  на  ОИК  не  са  по 

административен  ред.  На  следващо  място  дори  да  се  приеме,  че 

жалбата е допустима, то същата е просрочена, което е самостоятелна 

пречка за разглеждането по същество. 

Решенията,  които  касаят  прекратяване  на  пълномощията  и 

обявяване  на  избран  общински  съветник  относно  горепосочените 

общински съветници са обявени в деня на вземането на решението и 

на  таблото,  определено  от  кмета  на  общината.  В  този  смисъл 

колегите от общинската избирателна комисия изразяват становище, 

че срокът за атакуването им е изтекъл, като прилагат заверено копие 

от  Решение  №  28  от  25.11.2016  година,  обявено  в  17.40  часа  в 

сградата на община Симитли.

Колеги,  считам,  че  първо  би  следвало  да  се  приеме,  че 

наистина  Централната  избирателна  комисия  не  е  компетентна  да 

разглежда  този  сигнал,  който  считам,  че  въпреки  че  сигналът  е 

жалба  по  съществото  си.  Направихме  консултация  с  колегата 

Ганчева  по  телефона  да  се  комплектува  преписката.  Това  беше 

единствената  цел  да  изискаме  първо  становището  от  Общинска 

избирателна комисия – Симитли с препратения им сигнал, както и да 

ни  предоставят  всички  относими  към  сигнала  документи,  в  това 

число  евентуално  наличието  и  на  списък  А  и  списък  Б,  за  да 

направим  преценка  относно  правилността  на  тяхното  решение. 

Такъв не ни е изпратен. Изпратено е единствено и само становището 

на Общинска избирателна комисия – Симитли и Решение № 28 от 

25.11.2016 година с  отметка,  че е  обявено на 25.11.2016 година в 

17.00 часа.

Не знам становището на колегите и преди и сега какво е, но 

искам да ви кажа само, че към първоначалния сигнал от Йорданка 
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Андонова  са  прикрепени  абсолютно  всички  решения,  качени  на 

сайта на Общинска избирателна комисия – Симитли, отнасящи се до 

случая. Но все пак моето становище е, че ние не можем да правим 

преценка относно правилността на това решение. Така че,  колеги, 

предлагам, въпреки положените усилия от Централната избирателна 

комисия  да  комплектуваме  преписката  и  това  е  била  целта  за 

изпращането  й,  да  препратим  това,  което  имаме  към  настоящия 

момент до компетентния съд. Считам, че това е Административен 

съд – Благоевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Колеги,  в  оперативен  порядък  обсъждахме.  Моля за  вашите 

точни предложения по предложението на докладчика, което чухме, 

какви указания да изпратим към общинската избирателна комисия.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  аз  предлагам  да  приемем  жалбата,  която  колегата 

Баханов докладва за сигнал срещу незаконосъобразните действия на 

общинската  избирателна  комисия.  Останах  с  убеждението,  че  е 

жалба срещу решение. Добре, във връзка с този сигнал, с който сме 

сезирани  за  действията  на  общинската  избирателна  комисия  да 

изпратим  едно  писмо  с  указания  към  общинската  избирателна 

комисия какви действия следва да предприеме, за да спази Изборния 

кодекс, а именно: да обяви на страницата си списък А и списък Б от 

кандидатите за общински съветници; да ни информира кои от тях с 

решението, с което са обявени веднага след изборите са обявени за 

общински  съветници;  впоследствие  какви  и  на  каква  база 

обявявания са направили и ако не са обявили в поредността, която 

изисква закона, а именно – от списък А и след изчерпването му – от 

списък  Б,  да  си  коригират  решението.  Както  и  един  запис,  че  в 

крайна  сметка  могат  да  бъдат  санкционирани  за  неизпълнение 

задълженията  си,  като  им  се  установи  нарушение  на  Изборния 

кодекс. 

62



ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, с копие до подателя на сигнала.

Това е предложението, което постъпи в зала. Подлагам го на 

гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Емануил  Христов,  

Йорданка Ганчева), против – 1 (Георги Баханов).

Господин Баханов има още един доклад. 

Госпожа Матева ме индикира, че при нея сега е пристигнала 

преписка.

Моля продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  На  предходното  заседание  на 

Централната избирателна комисия ви докладвах постъпило писмо в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-095 от 24.01.29017 

година от Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина. 

Става  въпрос,  че  колегите  от  ОИК  –  Бяла  Слатина  ни 

информират,  че  е  постъпило писмо при  тях  от  Специализираната 

прокуратура на Република България с конкретния входящ номер, с 

които  ги  уведомяват,  че  има повдигнати  обвинения срещу Ценко 

Чоков – кмет на село Галиче, като му е взета мярка за неотклонение 

задържане под стража. 

Общинската избирателна комисия е изискала информация от 

община Бяла Слатина, където се администрират трудовите досиета 

на кметовете на кметства в общината относно явяването на Ценко 

Кръстев Чоков на работа. Получили са съответната информация, че 

от 31.05.2016 г.  до 25.11.2016 г. включително е в платен годишен 

отпуск. Общинска избирателна комисия е провела заседание, с което 

е  обсъдила  гореизложените  казуси,  не  е  взето  решение,  не  е 

направено предложение за такова,  тъй като всички почти са били 

категорични  в  изказването  си,  че  тази  информация  може  да  я 

приемат за сведение и нямат основание да предприемат каквито и да 
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е действия срещу кмета на кметството, тъй като ползва платения си 

годишен отпуск.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева.

Моля, продължете.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Отново изпратено на 06.01.2017 г.  и  е 

получена  информация,  че  кметът  ползва  неплатен  отпуск  от 

24.11.2016  г.,  тоест  –  продължил  е  отпуската  си  до  31.01.2017  г. 

Молят да им дадем методически указания относно казуса. 

Вече девет месеца кметът на Галиче ползва отпуск, кметството 

реално е  без кмет,  тъй като никой не изпълнява и няма право да 

изпълнява  тази длъжност.  Временно изпълняващ длъжността  не  е 

назначен, тъй като същият трябва да се назначава в определения от 

закона случай, какъвто конкретният не попада. 

Общинската избирателна комисия е в невъзможност да вземе 

решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, тъй 

като същият ползва отпуск. 

Съгласно  изразените  становища  на  предходно  заседание  се 

свързах  с  председателя  на  ОИК  –  Бяла  Слатина  с  указания  да 

изпрати всички документи, които са при тях във връзка с изложения 

от тях казус, за да може евентуално ЦИК, след преценка на всички 

тези доказателства, да изготви свое становище, което да им препрати 

и за което да ги уведоми.

Колеги, днес са качени (предполагам в моя папка, аз ги имам 

на хартиен носител) МИ-09-5/2 от 26.01.2017 г.

Уважаеми  колеги,  докато  се  запознавате,  ще  ви  кажа,  че 

писмото ни е изпратено от Специализираната прокуратура, с което 

уведомяват на ОИК, че е задържан до 72 часа на 26.05.2016 г., на 

28.05.2016 година Специализираният наказателен съд е взел мярка за 

неотклонение, която е потвърдена от Апелативен съд на 07.06.2016 

година. 

Изпратена е заповедта на кмета на община Бяла Слатина Иво 

Цветков, с която е разрешил на господин Чоков да ползва отпуск с 
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продължителност  30  дни  от  31.05.2016  г.  до  11.07.2016  г. 

включително.  Отдолу  е  записано,  че  отпуската  се  предоставя  за 

календарната 2014 г. – 26 дни и за 2015 г. – 4 дни. Не е записано от 

кой ще бъде заместван. 

Има молба от Ценко Чоков от 02.06.2016 г,, с която моли да 

бъде разрешено да ползва 30 дни от полагаемата отпуска. 

След това има заповед от 29.06.2016 г., с която се разрешава 95 

работни  дни  от  12.07.2016  г.  до  23.11.2016  г.,  като  е  описано 

подробно  от  коя  календарна  година  по  колко  дни.  Това  е  до 

23.11.2016 г. 

След това има следваща молба от 28.06.2016 г. – останалата 

платена отпуска, която да ползва. 

Казвам ви какво е изпратено, както и заповедта от 03.01.2017 

до 31.01.2017 г. му е разрешено още веднъж отпуск от 21 работни 

дни – отпуската за календарната 2017 г. Подпис и печат. 

Това ни е изпратено от колегите, за което им благодаря. 

Не е записано от кой ще бъде заместван. Реално от май месец 

до сега няма изпълняващ. 

Изпратени  са  и  протокола  от  заседанието  на  ОИК  –  Бяла 

Слатина,  с  което  може да  се  проследят  дебатите,  а  именно,  че  е 

изразено становище, че може би са в хипотезата на прекратяване на 

т.  10,  ако  не  се  лъжа,  от  чл.  42,  ал.  1,  в  която  пише,  че  при 

неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец…, но 

колегите са изразили становище, че в случая ползва полагащата му 

се отпуска. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Матева.

След това госпожа Сидерова.

РОСИЦА МАТЕВА: В материалите, тъй като не виждам, те са 

много, има ли някъде правилника на Общинския съвет на община 

Бяла  Слатина  или  по  какъв  начин  е  разписано,  че  кметът  на 

общината разрешава отпуск на кметовете на кметства? Няма такива 

документи.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Няма приложени. Казах им да изпратят 

всичко по казуса, това е изпратено.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искам  да  разбера  от  коя  дата  са 

заповедите за отпуск. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: От е заповедта, но се отнася за 2014 

г.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Първата  заповед  от  02.06.2016  г.,  от 

която е  разрешено от  31.05.2016 г.  до  11.07.2016 г.  включително. 

Отпуската се предоставя за календарната 2014 г. – 26 дни. За 2015 г. 

– 4 дни. Това е по постъпила молба от Ценко Чоков от 02.06.2016 г. с 

входящ  номер  в  община  Бяла  Слатина.  Отдолу  молбата  е  с  дата 

31.05.2016 г., но е заведена на 02.06.2016 г. и на 02.06.2016 година е 

заповедта. 

Следващата заповед от 29.06.2016 г. за 95 дни отпуск: за 2008 

г. – 9 дни; за 2009 г. – 30 дни; за 2015 г. – 26 дни и за 2016 г. – 30 

дни. По молба от 28.06.2016 г.

РОСИЦА МАТЕВА: Може ли, имам предложение.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, тъй като господин Чоков е кмет 

на кметство, който е избран вследствие на проведените общи избори 

за общински съветници и кметове на кметства, считам, че кметът на 

общината не му е работодател и не може да му разрешава отпуска, 

освен ако в някакви правилници на  общината не е  прието такова 

решение. Затова ви предлагам да изискаме информация от кмета на 

общината  на  какво  основание  разрешава  отпуска  на  кмета  на 

кметство Галиче, първо. Второ – да ни изпрати всички документи за 

полагаемата  се  отпуска,  която  е  разрешил,  особено  отпуска, 

упоменат в заповедта, за 2008 и за 2009 г., които считам, че следва 

да са погасени по давност.

Освен това от общинския съвет да се изиска устройствения им 

правилник,  за  да  видим  там  какво  е  разписано  във  връзка  с 

ползването  на  отпуски  или  друг  правилник,  в  който  е  уреден 
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въпросът  за  ползването  на  отпуски  на  избираемите  кметове  на 

кметства. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  друго  предложение  освен 

това на госпожа Матева и приема ли го докладчикът? Моля! Приема 

ли го Централната избирателна комисия?

Ако не  възразява  Централната  избирателна  комисия  сега  го 

отлагаме, за да се съберат тези сведения и когато сме готови ще го 

внесем отново. Нали, господин докладчик?

Уважаеми колеги,  режим на гласуване на предложението на 

госпожа Матева  да  изискаме от кмета  дали има ред,  по който са 

взимани  тези  отпуски  и  на  какво  основание  е  разрешена  тази 

отпуска.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

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

Солакова,  Таня  Цанева,  Емануил  Христов,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Румяна Сидерова). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това беше 

вашата преписка – втората. Имате ли следваща?

Давам думата на госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Прокуратурата  на  Република  България,  Районна  прокуратура 

Козлодуй с вх. № НСР-09-2 от 25 януари 2017 г. С това писмо на 

основание чл.  416,  ал.  2  от  НПК ни се  изпраща за  привеждане в 

изпълнение влязла в законна сила на 30 декември 2016 г. присъда по 

посочено дело, изменена с решение по друго дело от Окръжен съд 

Монтана,  с  която  осъденият  Емил Алексиев  Тодоров,  с  посочено 

ЕГН  и  постоянен  адрес,  му  е  наложено  наказание  две  години 

лишаване  от  право  за  заемане  на  определена  държавна  или 

обществена  длъжност,  свързани  с  упражняване  на  избирателни 
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права на гражданите.  Изпраща ни се,  за  да приведем присъдата в 

изпълнение. 

Първоначално  реших,  че  става  дума  за  действащ  кмет  или 

общински съветник. Проверих в нашата система, такова име няма с 

такива данни. Въпреки всичко ви предлагам да изпратим писмо до 

общински  избирателни  комисии  Враца  или  Монтана,  защото 

постоянния му адрес е в област Враца, а пък е съден в Монтана, за да 

проверят и те на място в тяхната база данни. Но си задавам въпроса, 

след като присъдата е влязла в сила на 30 декември 2016 г. и е за 

срок от две години, изпраща се на Централната избирателна комисия 

за  изпълнение,  дали  не  се  има  предвид  евентуалното  му 

кандидатиране в момента на предстоящите избори или нещо такова. 

Предлагам ви да помислим все пак защо ни го изпращат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Считам, че ние трябва да пратим на 

общинската  избирателна  комисия  и  тя  трябва  да  му  прекратява 

пълномощието.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Според  мен  е  за  сведение  с  оглед 

евентуалното кандидатиране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете  със 

следващ доклад по тази точка.

РОСИЦА МАТЕВА: Още един доклад. 

Писмо с вх. № МИ-06-115 от 26 януари 2017 г. То е от община 

Мездра,  която ни изпраща извадка  от  страницата  на  Районен съд 

Мездра, като ни пита във връзка с решение за пробация прекратяват 

ли  се  правомощията  на  общинския  съветник,  моля  за  вашето 

компетентно мнение.

Предлагам ви да препратим това писмо по компетентност на 

Общинска  избирателна  комисия  Мездра  и  с  копие  до  община 

Мездра,  че  компетентният  орган  по  тези  въпроси  е  общинската 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

68



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

Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Христов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Румяна  

Сидерова).

Благодаря, колеги!

Последен докладчик по тази точка, госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  по  молба  на 

председателя ми е върната за повторно докладване жалбата на кмета 

на  Елин  Пелин  срещу  Решение  №  273  от  13  януари  2017  г.  на 

общинска  избирателна  комисия,  с  което  общинска  избирателна 

комисия въз основа на писмо на окръжна прокуратура с приложени 

към него документи е изпратила сигнал до общинската избирателна 

комисия да провери дали не са налице основанията за предсрочно 

прекратяване по пълномощията на кмета на общината.

Знаете,  че  аз  ви  предложих  да  бъде  изпратено  на 

административния  съд  по  пътя  на  общия  контрол  за 

законосъобразност,  който  е  на  административните  съдилища 

относно  решенията  на  комисиите  по  ЗМСМА  и  предсрочно 

прекратяване пълномощия на кметове и общински съветници. След 

като обсъдих дебата, който беше проведен в зала аз ви предлагам да 

върнем преписката на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, 

тъй  като  решението  е  от  категорията,  които  не  подлежат  на 

обжалване пред Централната избирателна комисия с едно писмо и да 

им укажем, че в такива случаи те не следва да пишат в решенията си 

и  да  дават  срокове  за  обжалване  пред  Централната  избирателна 

комисия с едно указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева,  Емануил  Христов,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  

Ивайло Ивков, Румяна Сидерова).

Колеги, продължаваме с точка 9а.

9а. Доклад по разяснителната кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има 

концепция,  която  по  принцип  винаги  преди  избори  до  сега 

приемахме с оглед действията, които да предприемем във връзка с 

разяснителната  кампания.  Ако  обърнете  внимание  тя  даже  е 

изготвена миналата седмица след заседанието на работната  група, 

така  че  даже  не  съм  описала  датата  на  изборите,  тъй  като  беше 

подготвена преди да излезе указа на Президента. От тази концепция, 

която на практика е почти идентична с приетата за президентските 

избори все пак ви предлагам да отпаднат писмата до 18-годишните, 

защото ми се струва, че сега първо твърде малко време ще има за 

тази разяснителна кампания и си мисля, че до 26 март дали толкова 

много  ще  навършат  18  години,  на  които  да  изпратим  писма.  От 

друга гледна точка може би е добре да им изпратим, защото няма да 

са много. Да си бъде традиция. Добре, значи да си оставим така и 

това. Добре. Харчът не е голям, въпросът е, че миналия път бяха 60 

хиляди писма, този път ще бъдат по-малко сигурно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме, 

колеги, по концепцията.

В  оперативен  порядък  обсъдихме  относно  писмата  до 

навършващите 18 години. Мисля, че остават? Нали така, колеги? 

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: След писмата за 18-годишните миналия 

път остана в концепцията предложението на колегата Бойкинова да 

изпратим до всички български граждани писма. Не го направихме, 

защото независимо, че беше записано в концепцията впоследствие 
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решихме да не го правим. Сега пак съм го оставила, но ви предлагам 

да го махнем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  този 

въпрос имаме ли дебат? Очевидно ще отпадне това.

Отпада всички български граждани.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Предлагам в  две  римско  да  отпадне  две 

арабско. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, освен тази концепция, която ви 

предлагам  да  погледнете  и  да  кажете  кой  какво  има  като 

предложение, предлагам отново да помислим. Напомням ви, че на 

заседанието на работната група обсъждахме варианта да използваме 

визията и слогана от предходните избори, тъй като се харесаха на 

повечето колеги. 

Можете да погледнете в моята папка, има два статични банера, 

на  които  нашата  IT  специалист  направи,  на  база  на  тези,  които 

имахме за предходните избори, със запис „парламентарни избори“, 

дата  и  година.  Малко  шрифтът  не  е  добър,  тъй  като  нямахме 

необходимите програми. Така че шрифтът ще бъде доизчистен, но 

това го направи днес, за да имате възможност да го погледнете. 

Моля да помислите и за това и утре ще го предвидим в точка в 

дневния ред, заедно с концепцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Колеги, остава за мислене. Записах си за точка за дневния ред 

утре. 

Продължаваме, колеги, с точка 10.

10. Доклади по писма.

Това са докладите по писма.
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Първи докладчик  е  госпожа Солакова.  Да  се  готви  госпожа 

Цанева.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  наложи  се  от 

администрацията  да  напомнят  на  общинските  администрации, 

където ще се произвеждат частични избори, да получим информация 

за броя на избирателите. 

Докладвам  ви  ЧМИ  0-67  от  25.01.2017  г.  От  Община 

Севлиево  изрично  правят  уточнението,  че  ще  се  актуализира 

числото на избирателите след като получат избирателните списъци. 

Това обикновено е така навсякъде. 

ЧМИ-06-10 от 26.01.2017 г. за с. Мирянци, кметство Мирянци 

Община Пазарджик. Тази информация ви я докладвам за сведение. 

Тя ще бъде публикувана, за което имаме и протоколно решение на 

интернет страницата на ЦИК. 

Напомням ви, че в папка покани трябва да са публикувани 

покани, които сме получили за участие в семинари. 

Докладвам  ви  докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-15  от 

25.01.2017  г.  В  срок  до  29  01.2017  г.  съгласно  указанията  на 

Министерство  на  финансите,  Дирекция  „Държавни  разходи“  като 

първостепенен  разпоредител  с  бюджет,  Централната  избирателна 

комисия  трябва  да  представи  макет  за  месечно  разпределение  на 

бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  по  Закона  за 

държавния бюджет за 2017 г. 

Изготвен е такъв макет от главния счетоводител. Знаем, че в 

началото  на  годината  се  разпределят  почти  пропорционално  на 

времето  за  12-те  месеца.  Имало  е  случаи,  в  които  по-специално 

преди  2014  г.  може  би,  сме  правили  когато  Министерския  съвет 

изготвяше  нашия  бюджет  предложение  за  по-малък  размер, 

дотолкова  доколкото  имаме  и  средства  по  план  сметката.  Но 

предложението е разпределено по равно по месеци за 12-те месеца. 

Такава ни е практиката през последните години. Още повече, че за 

дейностите по които ще получим финансиране с план сметката за 
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изборите за  народни представители,  дейностите не са включени в 

дейността  на  Централната  избирателна  комисия  по  Закона  за 

държавния бюджет. 

Към  този  макет  за  месечно  разпределение  има  една 

разшифровка  на  §  46-00  разходи  за  членски  внос  и  участие  в 

нетърговски организации. Това е наименованието на параграфа.  И 

разшифровка на капиталовите разходи и трансфери, които ще бъдат 

извършени през 2017 г. 

Колеги,  аз  ви  предлагам  да  одобрим  предложението  за 

представяне  на  това  месечно  разпределение  със  съответните 

приложения  този  макет  и  приложенията  разшифровките.  А 

обяснителната записка, която ще подпишат председателя и главния 

счетоводител да ги изпратим на министъра на финансите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? Няма. 

Режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева, 

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против 

няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Благодаря. Продължете госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, докладна  записка 

с вх. № ЦИК-09-16 от 26.01.2017 г. Госпожа Грозданова е изготвила 

проект  на  корекция  по  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия във връзка с изплащането на възнагражденията по одобрени 

справки на членове на общинските избирателни комисии. Виждате в 

общ размер 11 255  с  едно писмо до министъра  на финансите да 

направим  това  предложение,  като  приложим  утвърдена   от 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  корекция  по 
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бюджета  чрез  трансфериране  на  посочените  суми  по  общини  за 

изплащане  на  възнагражденията  за  заседания  и  дежурства  по 

одобрени справки.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Режим на гласуване колеги. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева, 

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против 

няма. 

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 

сведение ЧМИ-06-62 от 25.01.2017 г. във връзка с произвеждането 

на частичните избори на 19 февруари. Докладвам ви вх.№ ЦИК-00-

729-1  от  25.01.2017  г.,  писмо  от  Информационно  обслужване 

изпълнителния директор Ивайло Филипов, който прилага подписани 

за  Информационно  обслужване  АД  два  екземпляра  приемо-

предавателен протокол за приемане на работата по изпълнение на 

дейността по извън гаранционна поддръжка на деловодната система 

за  2016  г.  Разходът  е  бил   одобрен  през  2016  г.  Същият  разход 

одобрихме и за 2017 г. в размер на 2400 лв. без ДДС, да се изплати 

на Информационно обслужване, а  за извършването на работата да 

се  подпишат  приемо-предавателните  протоколи  за  Централната 

избирателна комисия. Моля за одобрение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Режим на гласуване колеги. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева, 

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против 

няма. 
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Предложението се приема. 

Още един доклад на госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  последващо 

одобрение  веднага  след  получаване  на  указите  на  президента  на 

Републиката беше изпратено писмо до Националния статистически 

институт с искане за предоставяне на информация относно броя на 

населението  от  последното  преброяване,  за  да  може  Централната 

избирателна комисия да определи броя на мандатите по райони. В 

тази връзка докладвам за последващо одобрение изх.№ НС-00-2 от 

25.01.2017 г. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  моля режим на 

гласуване. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир 

Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова,Таня Цанева), против няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докладвам ви, че 

информацията  от  НСИ е  получена  и  е  разпределена  на  господин 

Христов, госпожа Сидерова и за качване във вътрешната мрежа. 

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо,  което  е 

пристигнало по електронната поща с вх. № ПВР-24-1 от 24.01.2017 

г.  Писмото  е  от  Медияпул,  с  което  ни  молят   да  им  бъде 

предоставена  справка  от  страна  на  ЦИК  за  изразходването  на 

медийни пакети  по  време на  предходните  президентски  избори и 

национален  референдум.  Колко  партии,  коалиции  и  инициативни 

комитети са получили медийни пакети? Как са изразходвани? Има 

ли санкционирани и кои са те? Цялостна ли е санкцията за цялата 

сума или не са изплатени само части от нея. Каква е общата сума на 

ползваните  държавни  средства  за  агитация,  както  на  кандидат 
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президентите,  така  и  на  застъпниците  на  различни  тези  в 

националното допитване. 

Моето предложение като докладчик, още повече вече имахме 

такова  запитване,  на  което  изпратихме  информация  е  да 

предоставим информация,  а именно партиите,  субектите,  които са 

ползвали  медийни  пакети  сумата.  И  тук  вече  ще  разширим  тази 

справка,  която изпратихме предишния път,  тъй като ни питате на 

кои  сме  санкционирали,  т.е.  на  кои  сме  отказали.  И  с  тази 

информация да бъде изпратено на Медияпул. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари има ли? Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 14  (Мария Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил 

Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя 

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

Сидерова,Таня Цанева), против 1 (Ивилина Алексиева). 

Предложението се приема. 

Колеги,  позволете  ми  кратък  отрицателен  вот.  Аз 

продължавам  да  считам,  че  би  следвало  да  бъде  предоставена 

информация, но считам, че ние сме адресирани по смисъла на Закона 

за  достъп  до  обществена  информация  и  трябваше  да  мине 

процедурата по този закон. 

Заповядайте  господин  Чаушев.  Господин  Чаушев  имате 

доклад искане за отваряне на помещение. Имате  доклад по писма. 

Заповядайте по писма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По писма ви докладвам с вх. № ПВР-06-

17 от 25.01.2017 г. Кметът на община Завет в изпълнение на наше 

решение  37-96  от  18.10.2016  г.  ни  е  изпратил  съответните 

документи,  с  които  удостоверява  извършените  си  действия,  а 

именно заповед за отваряне на помещение във връзка с вкарване на 

избирателни  списъци  след  проверка  от  ГРАО,  респективно  и 

съответния протокол за сведение. 

76



ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  има  още  два  доклада  на  госпожа  Солакова. 

Заповядайте госпожо Солакова. Току що пристигнаха. Публикувани 

са надявам се във вътрешната мрежа. Моля да ги докладвате. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  искам да  обърна 

внимание  по  предишна  преписка,  колко  на  време  сме  получили 

информация за одобряване във връзка с разпределението по месеци 

на бюджета на Централната избирателна комисия. Крайният срок е 

29  януари.  Съвсем  на  време  Централната  избирателна  комисия  е 

получили материалите от главния счетоводител. 

Докладвам  ви  вх.№  НС-03-1  от  26.01.2017  г.  от  главния 

секретар на Министерския съвет. То е до областните управители с 

копие  до  председателя  на  Централната  избирателна  комисия  във 

връзка  с  Указ  59  за  насрочване  на  изборите  на  26  март  2017  г. 

Администрацията  на  Министерския  съвет  указва  на  областните 

управители  задълженията  по  организиране  на  публичните 

консултации за съставите на районните избирателни комисии и за 

изпращане на необходимата информация в Централната избирателна 

комисия.  Посочено  е  кои  участват  в  тези  консултации.  Обръща 

внимание  да  бъдат  предприети  всички  действия  от  страна  на 

областните  управители  за  осигуряване  на  условия  за  работа, 

помещения, техника и консумативи, комуникации и други. 

Да  окажат  съдействие  на  районните  избирателни  комисии 

при  изработването  на  печатите  в  съответствие  с  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  и  с  цел  осигуряване  на  добра 

комуникация да изпратят до ЦИК с копие до администрацията на 

Министерския  съвет  информация  за  адреса  и  телефоните  на 

съответната РИК. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали в 

днешно заседание ви докладвам писма с вх. № ЧМИ-15-5, ЧМИ-15-

6, МИ-15-40, ЧМИ-06-9. Това са писмата изпратени по електронна 
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поща  от  съответната  общинска  избирателна  комисия  за 

регистрираните  кандидатски  листи  на  партиите  и  коалициите  за 

участие  в  частичните  избори  на  19  февруари.  Тези  писма  ви 

докладвам  за  сведение.  Въз  основа  на  тези  писма  са  подготвени 

писма  за  извършване  на  проверка  по  наше  решение  34-11  от 

23.08.2016  г.  до  изпълнителния  директор  на  Информационно 

обслужване с изх. № ЧМИ-00-2 от 25.01.2017 г. и до господин Гетов 

– Главна дирекция ГРАО с изх. № ЧМИ-04-03-2 от 25.01.2017 г. за 

извършване на проверка, дали отговарят на изискванията да бъдат 

избирани. Така че писмата с изходящ номер да бъдат гласувани за 

последващо одобрение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Нейкова. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

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

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

Таня Цанева), против няма.  

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-00-3  от 

26.01.2017 г. сме получили отговор от Информационно обслужване 

за извършена проверка в частта, която те извършват по решение 34-

11.  В  същата  папка  е  писмото.  От  извършената  проверка  е 

установено, че един от регистрираните кандидати в ОИК Кубрат е 

регистриран като застъпник на кандидатска листа на инициативен 

комитет  в  изборите  на  25.10.2015  г.  То  няма  отношение  към 

сегашните избори и е  допусната една техническа грешка,  която е 

изправена. Тя е допусната от общинската избирателна комисия. Така 

че докладвам ви това писмо за сведение и след като бъде получен 

резултата  от  проверката  на  ГД  „ГРАО“  за  резултатите  от  двете 

проверки ще бъдат уведомени и общинските избирателни комисии. 
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Вх. № МИ-06-114 от 25.01.2017 г. сме получили протокол от 

24.01.2017 г.  от кмета  на  община Русе  за  отваряне на  запечатано 

помещение, в което се съхраняват книжата от проведените изборите 

за  общински  съветници,  кметове  и  национален  референдум  на 

25.10.2015 г. по искане на разследващите органи. Докладвам ви го за 

сведение. 

Колеги,  във  връзка  с  приетото  решение  за  регистрация  на 

партии  и  коалиции  в  Централната  избирателна  комисия  и 

необходимостта  от  внасяне  на  депозит  за  участие  в  изборите  ви 

предлагам да изпратим писмо до управителя на Българска народна 

банка във връзка с банковата сметка, по която трябва да се внасят 

тези депозити.  Проектът на писмо е  с  № 10-145 в папка с  моите 

инициали.  Писмото  е  със  стандартен  текст.  Ще  бъдат  направени 

някои технически корекции като например инициативните комитети 

ще отпаднат от тук, защото срока за тяхната регистрация не изтича 

на 8 февруари и не е в ЦИК регистрацията. Но сметката ще се отнася 

и  за  инициативните  комитети.  Така  че  с  малки  корекции  ви 

предлагам да одобрим изпращането на това писмо.  

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря колеги.

Режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Метин 

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

Цанева), против няма.  

Предложението се приема. 

Продължете госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  искането  на  общинска 

избирателна  комисия  Ветово,  което  ви  докладвах  в  предходно 

заседание с вх.№ МИ-15-30-1 е свързано с тяхното искане, тъй като 

там ще се  произведат  частични избори на  19 февруари и  те  са  в 

активен период от 9 януари за изплащане на пътни и дневни разходи 
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на пътуващите членове на общинската  избирателна  комисия,  така 

както те се заплащат при дежурство. 

В нашето решение 40-97 МИ от 10 януари 2017 г., с което сме 

определили размер на месечното възнаграждение, не е предвидено 

изплащане  на  такива  разходи.  Конкретно  в  тази  общинска 

избирателна комисия четирима от членовете пътуват за заседания на 

общинската  избирателна  комисия.  Моето  предложение  е  да 

допълним решение 40-97 и ако Централната  избирателна комисия 

няма възражение или в утрешно заседание ще ви представя проект 

на решение или сега, ако го вземем ще го добавя. Със съдържанието 

на т. 20 от решение 29-01-МИ от 5.11.2015 г., а именно, че разходите 

за  пътуване  и  дневни  за  членовете  на  общинските  избирателни 

комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място, където се 

провеждат  заседанията  на  общинската  избирателна  комисия  се 

заплащат  при  спазване  на  действащите  правила  и  нормативи, 

разбира се за сметка на общинския бюджет, тъй като са частични 

избори. Това е едното ми предложение. 

Другото  предложение  е  решение  29-01  в  тази  част  да  се 

прилага и при частични и нови избори когато са в активен период. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  доколкото 

виждам  нагласите  в  зала,  с  проект  на  решение   ще  отговорим. 

Госпожо Нейкова,  утре както поехте  ангажимент ще включа този 

проект в дневния ред. Продължете. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Другото  им искане  е  да  задължим 

община Ветово да заплати на членовете на ОИК възнаграждение за 

40 работни дни, като заплаща и труда положен в събота и в неделя. 

Не  считам,  че  трябва  да  бъде  уважено,  тъй  като  е  месечно 

възнаграждение и работата е в календарни дни. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Утре  като 

предложите проекта на решение може би да отговорим с писмо. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  господин 

Сюлейман. Да се готви господин Христов. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги докладвам ви вх. № 

ПВР-06 от 18.01.2017 г. Това е писмо от кмета на община Никола 

Козлево в изпълнение на решение 40-74 ПВР-МИ от 6.12.2016 г. С 

това  писмо  те  ни  уведомяват  за  отварянето  на  запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведените  избори за  президент  и вицепрезидент във връзка  с 

извършването  на  експертиза  и  предаването  на  подлежащите  на 

архивиране книжа на отдел „Държавен архив“ Шумен. Към писмото 

са приложени заверени копия на заповедта, с която са определени 

длъжностните  лица,  които  да  присъстват  при  отваряне  на 

запечатаното помещение, както и протокол за извършените действия 

за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Христов заповядайте. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  на 

моята папка има два файла PDF.  В единия e относно удостоверения 

за  избори  26.  Той  е  ПВР-00-3.  От  Информационно обслужване  в 

електронната поща сме получили официално искане да им издадем 

два  броя  удостоверения,  които  на  практика  представляват 

референции за свършена работа. Те вече се наричат удостоверения. 

Едното  удостоверение  е  във  връзка  с  отминалите  избори  за 

президент  и  вицепрезидент.  В  него  е  описано  какви  дейности  са 

извършени.  Какво са използвали и т.н.,  което е по стандарт.  Тези 

действия са били извършени по необходимото качество и на време. 

Описват  се  какви  ресурси  са  били  използвани  по  отношение  на 

служители, на брой компютри и т.н. Това е стандартна процедура, 

която сме я правили. 

Второто удостоверение касае пак сключения през миналата 

година договор с Информационно обслужване относно машинното 

преброяване.  Знаете,  че те бяха наети за машинното преброяване. 

Тук  също  са  описани  нещата,  които  са  били  извършени,  какви 

програмни  продукти  са  използвали,  каква  техника  е  била 

използвана.  Съответно  договора,  който  е  бил  сключен  какви 
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стандарти използват  в тяхната работа. И в тази връзка, аз предлагам, 

тъй като сме доволни от работата на Информационно обслужване, а 

и е редно това, което е писано и отговаря на истината да издадем 

тези  удостоверения,  като  упълномощим съответно  председателя  и 

секретаря да ги подпишат. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин 

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

Цанева), против няма.  

Предложението се приема. 

Продължете господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  преди  два  дни  се  получи 

едно писмо в отговор на едно писмо, което Централната избирателна 

комисия беше изпратила до общините, мисля че  и до общинските 

избирателни  комисии,  на  които  бяхме  изплатили  възнаграждение 

като  искахме  справка  за  изминалата  година  за  сумата,  която  са 

получили  като  трансфер  между  бюджетните  трансфери.  И  в  тази 

връзка сме получили отговор от община Попово. Уведомяват ни, че 

са получили през 2016 г. 623 лв. 56 ст. и т.н. Тъй като доколкото си 

спомням около 80 и няколко писма имаме да получаваме. Говорих с 

госпожа Солакова. Тъй като това е първо да го докладвам. Но няма 

смисъл да си губим времето. Някой да ги събира в счетоводството, а 

после с доклад до Централната избирателна комисия ще направим 

едно обобщение, тъй като те са само за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Христов. Напълно подкрепям вашето предложение. Днес пристигна 

още едно, което не разпределих. Желаех първото да се докладва, за 

да вземем решение. 
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Колеги,  подлагам на гласуване предложението на господин 

Христов, директно в счетоводството с една обобщена справка след 

това за нас от главния счетоводител. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин 

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

Цанева), против няма.  

Предложението се приема. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: За сведение още едно писмо, което 

току що дойде.  То е  от Националния статистически институт.  По 

наше  писмо  от  вчера  ни  изпращат  диск  с  резултатите  от 

преброяването  през  2011  г.,  за  да  бъдат  изчислени  мандатите, 

съгласно  методиката.  За  сведение  го  казвам,  че  сме  получили 

отговора. Мисля че имаме три, четири дни срок. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Христов. 

Следващ докладчик е госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги искам само да ви 

докладвам,  че  отвсякъде  започнаха  да  пристигат  писма  на 

Изпълнителния  съвет  и  ни  благодари  господин  Юрий  Чоканов, 

познавате го,  молдовския член за това, че ще присъства. Казва ни, 

че  си  е  отделил  дните  от  11  май  до  13  май  за  да  присъства  на 

Изпълнителното бюро. Това е за сведение. 

Второто нещо, което искам да ви помоля, уважаеми колеги 

членове на Комисията за избор на финансов контрольор, много ви 

моля, нека утре да се съберем 15 минути преди заседанието, за да 

уточним текста на обявата и да не отлагаме. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Ганчева по този въпрос. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Мисля,  че не е  удачно 15 минути 

преди заседанието. Да го отложим по време на деня, защото ние с 
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госпожа  Матева  сме  на  едно  събитие  по  покана,  така  че  на  мен 

лично няма да ми е възможно. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е  важно 

участие. Ще се съобразя утре при насочването на заседание втора 

част с време, в което може да се поведе срещата на вашата група. 

Колеги, един доклад от мен. Доклада, който ви предлагам е 

във  вътрешната  мрежа.  Сутринта  ви  посочих  PDF  формат 

споразумение, което обсъдихме в оперативен порядък. 

Колеги, сега ви насочвам към следващия PDF файл. Това е 

допълнителното  споразумение  към  споразумението  за  временно 

предоставяне  на  помещения  и  ползване  на  техническа  помощ  и 

услуги  между  Народното  събрание  и  Централната  избирателна 

комисия.  Колеги,  моля  за  последващо  одобрение  на  подписаното 

споразумение. 

Колеги, моля да гласуваме. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 17  (Ивилина Алексиева, 

Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

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

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова, Таня Цанева), против 1 (Росица Матева ).  

Предложението се приема. 

Госпожа Сидерова, след това ще бъде т.10а, господин Ивков 

и господин Баханов. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  за  сведение  колеги,  община 

Своге с вх. № ПВР-06-18 е пристигнало писмо подписано от кмета 

на  общината  към  което  са  приложени  заповедта  на  кмета  на 

общината за определяне на комисия, която да отвори помещенията, 

в които се съхраняват изборни книжа и материали от президентските 

избори  за  предаване  на  архивиране,  протокола  от  отварянето 

относно извършените действия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Преминаваме към точка 10а – постановление на прокуратури, 

писма.

Първи докладчик е господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: ПВР-04-02-13 и ПВР-04-02-14. Две писма 

отговорите  им  са  в  моята  папка.  И  двете  са  до  Пето  районно 

управление на вниманието на Бушикьова.  Даваме исканата от нас 

информация, като това което виждате, вместо партия коалиция  ще 

бъде изписано конкретното име на съответната политическа партия 

в единия случай и коалиция от партии в другия случай. 

Предлагам ан блок да гласуваме тези писма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

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

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

няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  само  едно 

постановление за  отказ  за  образуване на досъдебно производство, 

вх.№ МИ-09-4  от  11.01.2017  г.  Отказа  е  от  районна  прокуратура 

Бургас и касае няколко лица, които са били дописвани в списъците 

за  гласуване  в  националния  референдум.  Подаден  е  сигнал  от 

Централната  избирателна  комисия.  Но  се  установи  фактически 

обстановка, при която тези лица не са били в основния списък, но 

след това са били дописвани и им е било дадено право да гласуват. 

Така че прокурора счита, че не е налице субективния елемент. Това е 

25.10.2015 г. А даже напротив, те са способствали от дописването на 

същите от изборната администрация. Така че считам, че остава за 

сведение, тъй като са правилни изводите на прокуратурата. Ако има 
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някой друг от колегите на противно мнение може да се запознае с 

цитирания входящ номер и да изрази противно становище. 

 ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Баханов. 

 Колеги, обявявам 10 минути почивка. 

/ След почивката / 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 16 

членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия 

кворум. Продължаваме днешното заседание по последната точка.  

Заповядайте госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, председателката на 

УИК Балчик ме уведоми, че утре има заседание по административно 

дело образувано пред Добричкия административен съд по оспорване 

на резултатите от произведения нов избор за общински съветници в 

община  Балчик  на  2.10.2016  г.   По  делото  има  оспорване  на 

компетентността на органа за обявяване на резултатите с решение на 

общинската избирателна комисия с позоваване на изтекъл мандат на 

общинската  избирателна  комисия с  прекратяването  на мандата  на 

общинския  съвет.  Тъй  като  е  телефонен  разговор  разбирам,  че 

госпожа  Сидерова  също  е  уведомена  и  тя  ще  ме  допълни.  А  за 

утрешното  заседание  от  съда  са  дали  указание  на  процесуалния 

представител на общинската избирателна комисия, ако е възможно 

да  представи  становище  на  Централната  избирателна  комисия. 

Уточнихме,  ако  нямаме  решение  с  номер,  това  може  да  бъде 

становище  формулирано  като  писмо  до  общинска  избирателна 

комисия,  в  което  ние  да  изразим  нашето  мнение,  че  мандата  на 

общинската  избирателна  комисия  възниква  от  назначаването  за 

произвеждане  на  общите избори,  в  случая 25 октомври 2015 г.  и 

изтича с назначаването, колегата Цачев ме подсети, с изменението 

от миналата година в Изборния кодекс и изтича с назначаването на 

общинските избирателни комисии за произвеждането на следващите 

общи избори, които се насрочват от президента на Републиката. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  На  мен  в  телефонния  разговор  ми 

казаха, че възражението е, че те са по стария ред, поради което не се 

прилагал  новия  ред.  Но  ние  трябва  да  кажем,  че  нормата  е 

организационна  и  действа  спрямо  всички  общински  избирателни 

комисии. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  съгласни сме с 

такъв текст. Режим на гласуване. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18  (Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

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

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева). против няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание утре в 10.30 часа. 

(Закрито в 16,45 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф: 

Юлия Стоичкова

Цвета Минева

Красимира Николова

Силвия Михайлова
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