
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 466

На 30 януари 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

изработването,  доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и 

материали.

Докладва: Росица Матева

2. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в РИК.

Докладва: Камелия Нейкова

3. Проект  на  решение  относно  публичните  регистри, 

водени от ЦИК.

Докладва: Румен Цачев

4. Проект  на  решение  относно  публичните  регистри, 

водени от РИК.

Докладва: Румен Цачев

5. Проект  на  решение  относно  назначаване  съставите  на 

СИК.



Докладва: Румяна Сидерова

6. Проект  на  решение  относно  гласуването  с  подвижна 

избирателна секция.

Докладва: Румяна Сидерова

7. Проект  на  решение  относно  промяна  в  ОИК  –  Бяла, 

област Русе.

Докладва: Камелия Нейкова

8. Доклад по разяснителната кампания.

Докладва: Росица Матева

9. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Мария Бойкинова

10. Доклад по писмо от СЕМ.

Докладва: Росица Матева

11. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,

Таня Цанева, Мария Мусорлиева,

Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева

12.Разни.

Докладва: Румяна Сидерова,

Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 

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

Сидерова, Метин Сюлейманов, Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев и Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 19 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното извънредно заседание.

Колеги, дневният ред е пред вас. Имате ли предложения за 

неговото изменение или допълнение?

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Благодаря.  Моля да  бъда  включена  в 

точка „Разни” относно консултациите при областните управители и 

това, което сме получили към настоящия момент. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожо 

Грозева, във връзка с предложението, което направихте, както преди 

да започне заседанието обсъдихме с колегите,  първо ще започнем 

със съгласията, а след това с несъгласията, като първото решение, 

което се докладва за РИК, ще послужи за основа и на решението за 

формиране на съставите на РИК.

Колеги, други предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.

Дневният ред е приет.

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

искам да ви информирам, че днес по обективни причини отсъстват 

господин Пенев и господин Томов.
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Сега преминаваме към точка първа от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали.

Припомням, че ще го приемем с протоколно решение днес, за 

да бъде съгласувано с администрацията на Министерския съвет.

Докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  се  намира  проекта  на  решение.  Знаете,  че 

традиционно  приемаме  такова  решение  най-напред  с  протоколно 

решение,  за  да  го  изпратим за  съгласуване  с  администрацията  на 

Министерския  съвет.  В  това  решение  определяме  реда  при 

изработването,  доставката  и  съхранението  на  изборните  книжа  и 

материали  и  по-конкретно  разписваме  в  отделните  раздели  кои 

книжа  и  материали  от  кои  администрации  в  държавата  се 

изработват, а именно от администрацията на Министерския съвет в 

раздел II, това са протоколите и черновите на протоколите за СИК и 

за  РИК,  удостоверенията  за  гласуване на друго място,  печатите  в 

секционните  избирателни  комисии,  пликовете  за  протоколите  на 

СИК, относителните знаци на членовете на СИК и други книжа като 

заявления, декларации и удостоверения. Областните администрации 

осигуряват торбите за съхранение на изборните книжа, кутиите за 

отрязъци с номерата на бюлетините, печатите на РИК и други книжа 

и  материали.  А общинските администрации осигуряват  копирната 

техника, консумативите за копирната техника като хартия, мастило 

и други, избирателните кутии, опаковъчните материали, химикалки 

и други книжа.

Предлагам  го  да  го  погледнете.  Съобразила  съм  го  в  този 

проект и съм цитирала вече приетите от Централната избирателна 

комисия решения, в които се определят реквизитите и начина, по 

който ще се изработят отделните книжа и материали. За другите, за 
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които  все  още  не  сме  приели  решения,  посочвам,  че  ще  бъдат 

съобразно  съответното  решение  на  Централната  избирателна 

комисия. И предлагам, ако нямате предложения за изменения, да го 

приемем с протоколно решение и да го изпратим на Министерския 

съвет за съгласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други 

предложения?

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Един въпрос към докладчика. Тъй като 

разбрах, че имало обжалване на наше решение, което е свързано с 

решението, гласувало онзи ден, евентуално ако това решение бъде 

отменено,  ще  трябва  ли  да  претърпят  промяна  някои  точки  в 

решението или не? Или е съобразено и няма да се налага да бъде 

допълвано  и  изменяно?  Става  въпрос  за  евентуалния  брой  на 

машините.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  мисля,  че  няма  значение  броя  на 

машините. По принцип в това решение се урежда реда, по който се 

доставят  и  съхраняват  всички  машини,  дали  са  една,  пет  или 

петстотин  няма  значение.  Единствено  би  имало  значение,  ако 

изобщо няма  машинно гласуване.  Но така  или  иначе  в  Изборния 

кодекс в тези членове, които съм цитирала като правно основание, 

навсякъде  се  говори  за  техническите  устройства  за  машинно 

гласуване. И аз мисля, че не пречи да си го има. Всъщност с него 

уреждаме общите правила.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Има  ли  и 

други въпроси?

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА:  В  раздел  I  на  диспозитива,  последното 

изречение  е,  че  в  случай  на  възлагане  на  обществени  поръчки 

разпоредбите на ЗОП за срокове за провеждане на процедури не се 
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прилагат  съгласно  §  3,  ал.  1.  Аз  предлагам  този  текст  да  бъде 

изнесен най-отдолу като самостоятелен диспозитив, да не е в § 1. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  мисля,  че  трябва  да  го  има  като 

запис,  първо,  и  второ,  откакто  сме  се  конституирали  ние  като 

комисия и прилагаме този Изборния кодекс този текст стои точно на 

това място в този раздел. Става въпрос, че когато се възлага ЗОП не 

се прилагат сроковете по Закона за обществените поръчки. Мисля, 

че  той касае  всички евентуални възложители,  които се уреждат в 

това решение, а именно администрацията на Министерския съвет, 

областни  управи,  общини,  които  да  знаят,  че  ако  възлагат 

обществени поръчки, сроковете не се прилагат. Не мисля, че трябва 

да има отделен диспозитив само заради това нещо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения? Не виждам други.

Колеги, в залата постъпи предложение второто изречение в 

раздел I да излезе като отделен раздел. Подлагам на гласуване това 

предложение на госпожа Иванова.

Режим на гласуване.

Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за –  7  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мартин  Райков,  Румяна  Сидерова), против  –  13  (Александър 

Андреев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева.

Колеги, не се прие това предложение.

Подлагам на гласуване с протоколно решение приемането на 

този  проект  на  решение  и  изпращането  му  за  съгласуване  до 

администрацията на Министерския съвет.
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Режим на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК:  за –  19 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), против  –  1 

(Ивайло Ивков).

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:

Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в РИК.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  проектът  на 

решение е в папката с моите инициали в днешно заседание относно 

регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите 

за  народни  представители  за  Народно  събрание  на  26  март. 

Правните основания са тези, които се отнасят до регистрацията на 

инициативните комитети в РИК, като съм добавила и чл. 247, т. 3, 

това  е  в  правомощията  на  Централната  избирателна  комисия. 

Всъщност  не,  това  ще  отпадне,  то  ще  бъде  в  решението  за 

регистрация на кандидатските листи, колеги.

Структурата на решението е аналогична на тази, която бяхме 

приели при регистрация на инициативните комитети в Централната 

избирателна  комисия  при  последно  произведените  избори  за 

президент и вицепрезидент. Първи раздел е „Общи положения”. Той 

е  кратък  за  тези  избори.  Ако  прецените,  че  трябва  да  добавим 

навсякъде  пред  „изборен  район”  думата  „многомандатен”,  ще  го 

направя, но мисля, че става ясно. 

Втория  раздел  е  „Депозит  за  участие  в  изборите”.  За  тези 

избори депозитът е в размер на 100 лв. Банковата сметка ще бъде 
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обявена  на  страницата  на  ЦИК.  Мисля,  че  към  момента  все  още 

нямаме  обратна  информация  от  БНБ  по  повод  нашето  писмо. 

Следващите точки са кога се възстановява този депозит. В т. 3 както 

на предходни избори сме посочвали какво е „районна избирателна 

квота” съм го оставила като текст, но бих ви предложила да отпадне 

от  това  решение,  защото  мястото  му  като  че  ли  не  е  тук.  Но за 

яснота,  ако  прецените,  да  остане,  защото  то  няма  общо  с 

регистрацията  в  районната  избирателна  комисия.  Според  мен  да 

отпадне.  Ако  ще  остане,  тогава  ще  трябва  да  се  направи  едно 

допълнение, тъй като има изменение в закона от 2016 г. и всъщност 

след думата „гласове” да се добави „с изключение на тези по чл. 279, 

ал. 1, т. 6”. Това е в т. 13 на Допълнителните разпоредби към § 1, 

това са гласовете „Не подкрепям никого”. 

Раздел  трети  е  „Регистрация  на  инициативните  комитети”. 

Мисля, че не е необходимо да го чета. Ако имате някакви бележки, 

кажете.

Раздел четвърти е „Уведомяване на Централната избирателна 

комисия”,  а  именно,  че  районните  комисии след  приключване  на 

регистрацията  трябва  да  ни  изпратят  незабавно  списък  на 

регистрираните  инициативни  комитети,  както  и  информация  за 

заличените, ако има такива.

Раздел  пети  е  „Заличаване  на  регистрация  на  инициативен 

комитет”.  Сроковете  са  съобразени  с  приетата  хронограма, 

изборните книжа също.

Раздел шести е „Подаване на документи за регистрация”. В т. 

18 мисля, че нямаме друг вариант на решение освен да определим, 

че районните комисии трябва незабавно след назначаването си да 

приемат  решение,  с  което  да  определят  срока  за  подаване  на 

документи за регистрация. В т. 19, второто изречение, преди датата 

ще бъде „до 17 часа на 13 февруари”.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  В т. 22 ви предлагам „Не се изисква 

нотариална  заверка  за  документите  и  книжата  по  кодекса  с 

изключение  на  посочените  в  т.  11,  буква  „б”  от  настоящото 

решение”. Обсъждахме го с колегата Бойкинова, че е по-добре да им 

посочим  конкретно  да  им  се  иска  нотариална  заверка,  защото  са 

посочени изрично в кодекса. Ако възприемате този текст.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам други 

коментари. Не виждам.

В такъв случай подлагам на гласуване така предложения ни 

проект на решение с корекциите, направени в залата, а именно: по т. 

3  отпадане  на  втория  абзац;  по  т.  15  редакционно  решението  за 

заличаване,;  по т. 19 – часа и по т. 22 с корекцията, прочетена на 

протокол.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК:  за –  20 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

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

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), 

против – няма.

Колеги, това е Решение № 4154-НС.

Продължаваме със следващия проект на решение:

Проект на решение относно публичните регистри, водени 

от ЦИК.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.  Уважаеми колеги,  в  папката с 

моите материали се  намира проектът  на  решение,  това  е  относно 

публичните регистри, водени от ЦИК при произвеждане на изборите 
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за народни представители. Виждате, описани са видовете публични 

регистри  и  списъци,  които  се  водят  от  Централната  избирателна 

комисия.  Някои  от  тях  са  съобразно  приложенията  в  изборните 

книжа,  които ние сме приели за  тези избори.  Съответно  имаме и 

списъци, които се водят от Централната избирателна комисия, това 

са  списъците  на  упълномощените  представители  и  списъка  с 

номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони. 

Общо като брой списъци и регистри те са 7. Когато има промени в 

подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите и списъците, 

те  следва да  се  извършват  незабавно  от  Централната  избирателна 

комисия, а също така те се публикуват на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия при спазване на изискванията на 

Закона за защита на личните данни.

 ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, въпроси? Няма.

Режим на гласуване на този проект на решение.

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4155-НС.

Следващата точка от дневния ред е:

Проект на решение относно публичните регистри, водени 

от РИК.

Заповядайте за следващия си проект.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Подлежащите на вписване обстоятелства в 

публичните регистри и списъци, водени от районните избирателни 

комисии  са  в  проекта  в  моята  папка.  Районните  избирателни 

комисии  водят  4  регистъра  и  списък  на  представителите  на 

партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети.  Регистрите  са: 
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публичният  регистър  на  инициативните  комитети,  регистър  на 

кандидатските  листи,  регистър  на  застъпниците  в  страната  и 

регистър  на  жалбите  и  сигналите.  Те  се  публикуват  на  интернет 

страницата на съответната районна избирателна комисия. В т. 3 са 

посочени подлежащите на вписване обстоятелства, като част от тях 

са съобразно изборните книжа, които ние сме приели. Регистърът на 

жалбите е съобразно указанията, утвърдени с наше Решение № 4151 

от 27 януари и вписванията се извършват незабавно от районната 

избирателна  комисия  след  настъпване  на  обстоятелствата,  които 

налагат извършването на тези вписвания. Не е посочено конкретно 

по  отношение  на  списъка  на  представителите  на  партиите, 

коалициите и инициативните комитети кои обстоятелства се вписват 

и се съдържат в този списък, тъй като предстои да приемем решение 

на  ЦИК  относно  тези  обстоятелства  и  съответно  районните 

избирателни комисии ще прилагат решението относно списъка на 

представителите.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нямам въпроси и допълнения, но ви 

предлагам така, както е формулирана т. 3.4, същото съдържание да 

приемем да се допълни и в предишното решение, че „Регистърът на 

жалбите в ЦИК е по реда на общото решение”.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да  гласуваме  ли  това 

предложение или се приема?

Режим на гласуване на това решение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

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

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
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Колеги, това е Решение № 4156-НС.

И, уважаеми колеги, моля ви да гласуваме предложението на 

госпожа  Сидерова  за  Решение  №  4155-НС,  всички  разбрахме  за 

какво става въпрос – да влезе изречението за жалби, регистъра на 

жалби и сигнали съобразно решението ни в предишното Решение № 

4155-НС.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Преминаваме към следващата точка  от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  назначаване  съставите  на 

СИК.

Докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Проектът  на  решение  е  в  моята 

папка.  Колеги,  тук ще мине и следващото решение за жребия,  но 

нека първо приемем това. Искам само да кажа, че не съм променила 

съществено  решението  от  назначаване  съставите  на  секционните 

избирателни комисии за  президент  и  вицепрезидент  освен новите 

съотношения,  които  тук  оказват  макар  и  някакво  малко  влияние. 

Използвала  съм  изчисленията,  които  колегата  Емануил  Христов 

беше  направил  при  определяне  съотношенията  в  районните 

избирателни  комисии.  За  секционните  избирателни  комисии  ще 

повлияят  новите  проценти,  които  са  в  съотношенията  между 

партиите  и  коалициите,  тъй  като  там  имаме  по-голямо  число 

секционните избирателни комисии и повече членове в тях.
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Сега вече по реда на номерата, на страниците или на точките 

да вървим, защото все пак може да съм направила някъде и пропуск. 

Колегата Нейкова подсказва, че чл. 65 трябва да отпадне, трябва да 

отпадне изискването да са юристи и висшето образование. Това не е 

лошо, но не е възможно в случая.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа  Ганчева  иска 

думата, заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Правя  предложение  да  отложим 

разглеждането на проект, за да се запознаем по-добре с него.  Все 

още има време.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  ще  кача  и  новите 

съотношения. Промяна ще има в т. 6, буква „г”. Числото там е 22. И 

промяна ще има в т. 13. Ще нанеса промените в процентите и ще ги 

сложа в заседание, за да може да се гласуват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предлага се да се 

отложи разглеждането на тази точка, като госпожа Сидерова каза и 

какви  корекции  ще  направи.  Моята  молба  е  наистина  и  това 

решение, макар че има време, да приемем по-рано, за да сме готови с 

пакета решения за РИК, така че да могат да се изпишат впоследствие 

и Методическите указания.

Но  сега  подлагам  на  гласуване  отлагането.  Режим  на 

гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  такъв  случай,  колеги,  аз  ви 

предлагам и другите две решения,  едното е  свързано с  жребия за 
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попълване съставите  на СИК,  което е  с  номер на  проекта 4113 и 

относно  гласуване  с  подвижна  секционна  избирателна  комисия, 

проектът  е  4115,  по  същия  начин  да  ги  гледаме  след  нанесените 

корекции и запознаване на колегите с тях.

Колеги, продължаваме с точка седма  от дневния ред:

Проект  на  решение  относно  промяна  в  ОИК  –  Бяла, 

област Русе.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е 

относно  освобождаване  на  член  на  ОИК  –  Бяла,  област  Русе. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-52 от 28.01.2017 от общинската 

избирателна комисия в Бяла, към което е приложено заявление от 

Пламен  Светославов  Кръстев  за  предсрочното  му  освобождаване 

като  член  на  общинската  избирателна  комисия,  поради  което  ви 

предлагам  да  вземем  решение  да  бъде  освободен  от  заеманата 

длъжност,  да  се  анулира  издаденото  удостоверение  и  решението 

подлежи на обжалване.  Не ви предлагам да се изпраща писмо до 

политическата сила, от която квота е, защото такова е изпратено и 

очакваме отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), 

против – няма.

Това е Решение № 4157-МИ/НР.

Продължаваме със следваща точка  от дневния ред:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № 

НС-22-2 от 28.01.2017 г. от Радан Кънев, Мартин Димитров, Петър 

Славов  срещу  Решение  №  4153  на  Централната  избирателна 

комисия,  с  което  тя  определи  условията  за  машинно  гласуване. 

Жалбата  е  комплектувана  и  е  изпратена  във  Върховния 

административен съд. За сведение. Качена е във вътрешната мрежа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме с точка десета от дневния ред:

Доклад по писмо от Съвета за електронни медии.

Докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  № 

НС-20-1 от 27.01.2017 г. Това е писмо от председателя на Съвета за 

електронни  медии,  с  което  във  връзка  с  насрочените  извънредни 

избори  ни  предлага  да  се  срещнем  и  да  обсъдим  заедно  нашите 

ангажименти,  преди  да  подпишем споразумението  за  наблюдение 

върху медийното отразяване на предизборната кампания. Аз смятам, 

че това е традиционна среща, която правим при всеки вид избори, 

които организираме и си мисля, че може би в сряда сутринта преди 

заседание е удобен вариант, ако сте съгласни. Както се уточнихме, 

предлагам срещата да  бъде в  сряда  в  10 часа,  като с  едно писмо 

обратно да информираме Съвета  за електронни медии за датата и 

часа на срещата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

против – няма.

Предложението се приема.
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Преминаваме към единадесета точка  от дневния ред:

Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  напомням,  за 

папка „Покани за семинари”, моля да ги погледнете.

Докладвам  за  сведение  на  ЦИК  и  за  възлагане  на 

счетоводството с  вх.  № ЦИК-02-11 от 26.01.2017 г.  от Народното 

събрание главният счетоводител ни изпраща във връзка с годишното 

счетоводно приключване за 2016 г.  предложение да се отнесат по 

сметките за приписани разходи и трансфери за недвижими имоти и 

помещения за ползване, движими вещи и материални активи. Това е 

във връзка и с инвентаризацията.

Докладвам ви с вх. № НС-05-3 от 27.01.2017 г. от областната 

управа на област София сме получили информация за техническите 

екипи във  връзка  с  предстоящите  избори.  Предлагам всички тези 

писма  да  бъдат  предоставени  на  администрацията  за  обобщена 

справка и представяне на една пълна справка по области и общини с 

техническите екипи, лица за контакти и т.н.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Както правим и досега, 

колеги.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-00-69 от 

27.01.2017  г.  сме  получили  писмо  от  одитна  къща  „Елит  медия 
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България”,  канал  3,  във  връзка  с  годишния  финансов  отчет 

Централната  избирателна комисия да потвърди салдата,  т.е.  техни 

вземания  на  стойност  36 072  лв.,  неполучени  от  Централната 

избирателна комисия по медийни пакети. Преписката е разпределена 

на  госпожа Солакова,  но тъй  като  става  дума  за  медийни пакети 

съвместно  със  счетоводството  изготвихме  отговор,  с  който  ги 

уведомяваме,  че  с  протоколни  решения  от  06.12.  Централната 

избирателна  комисия  не  е  одобрила  договорите  и  плащанията  по 

тези  медийни  пакети,  които  са  свързани  с  два  инициативни 

комитета. Освен това сме подготвили и въпреки че са получени от 

медията съответните писма, с които не сме одобрили тези договори 

и доказателство за изпращането им по мейла. Предлагам писмото да 

бъде изпратено, тъй като пишат, че „В случай че не получим отговор 

в 10-дневен срок, ще считаме, че информацията  в нашия баланс е 

вярна”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

гласуваме. Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Мусорлиева. Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  радост  ви 

съобщавам, че Асоциацията на избирателните комисии в Европа ни 

уведомява  за  текущи  въпроси,  свързани  с  организацията  на 

предстоящата дейност на асоциацията,  като Изпълнителният съвет 

вече  е  категорично  потвърдено,  че  ще  заседава  тук  на  12  май,  в 

София.  Всичко  останало  в  превод  ви  моля  да  си  го  видите  във 
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вътрешната поща. Доста обширно е писмото.  С благодарност към 

Секретариата,  че  ни  уведомява  така  подробно  за  предстоящите 

инициативи и дейност. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  продължаваме 

със следващ докладчик госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-07-1  от 

26.01.2017  г.  за  сведение  ви  запознавам  със  заповед  на  кмета  на 

Столична  община,  с  което  е  определен  техническия  екип  на 

столичната общинска администрация за координация и изпълнение 

на  организационно-техническата  подготовка  на  изборите  в 

съответствие  с  чл.  18,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  Определени  са 

ръководителите  и  членовете,  които  отговарят  за  организационно-

техническата подготовка на изборите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  ще  помоля  и  във 

връзка с протоколното решени, взето преди малко, да предоставим и 

тази информация на администрацията,  за  да подготви обобщената 

справка за лицата, които отговарят за организационно-техническата 

подготовка.

Продължаваме със следващ докладчик Йорданка Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-

06-22  от  27.01.2017  г.  писмо  от  кмета  на  район  „Владислав 

Варненчик”, община Варна, с което ни докладват, че в изпълнение 

на  нашето  решение  е  съставил  протокол  за  разпечатване  на 

помещение и прибиране на избирателните списъци от проведения 

националния референдум. За сведение.

Докладвам  ви  с  вх.  № НС-22-3  от  28.01.2017  г.  писмо  от 

госпожа  Ана  Банкова,  която  има  въпрос  във  връзка  с  подаване 

заявление  чрез  нашата  интернет  страница  за  гласуване  извън 

страната. Предлагам да изчакаме малко с отговора, като в момента и 

днес водихме оперативно разговори, се изготвя формата и може би 

утре,  вдругиден  най-късно  ще  ни  бъде  предложена  форма  на 
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електронно заявление,  която  да  приемем и съответно  да  стартира 

процедурата. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Преминаваме към точка „Разни”.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги  в  днешна  дата  в  моята  папка  има  файл 

„Консултации  при  областните  управители  за  съставите  на  РИК”. 

Моля  да  се  запознаете.  Има  две  графи.  Пристигнали  са  по 

електронната  поща  протоколите  и  документите  от  различните 

области. Към настоящия момент не са пристигнали 4 области, тъй 

като в Шумен и Плевен в момента текат консултации и още не са 

завършили. Отделно от това от Добрич и Разград не са пристигнали. 

От  пристигналите  27  –  16  имат  съгласи,  11  нямат  съгласие.  В 

момента ще възложа една справка на господин Ахмедов, да прегледа 

документите и съответно да отбележи там, където има съгласие и 

където  няма  съгласие  какви  предложения  са  направили  партиите 

относно  ръководните  състави,  които  знаете,  че  това  де  факто  е 

ябълката на раздора в назначаването.  Поради това утре смятам да 

направим обобщение и съответно при наличие вече на оригиналните 

документи,  така  както  са  разпределени  по  представители  на 

Централната избирателна комисия, да започнем назначаването първо 

със съгласието, след което до края на седмицата ще се назначават и 

останалите, при които няма съгласие.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.

Колеги, изпреварвам господин Чаушев, днес е крайният срок, 

в който трябва да се открие според нашата хронограма, така сме се 

ангажирали,  в  който  трябва  да  се  открие  сайт  за  машинното 

гласуване.  Колеги,  предлагам рубриката  за  машинно гласуване да 

бъде обособена днес по същия начин, както и при предходни избори.
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Колеги, режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК:  за –  17 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева), против  –  2  (Георги  Баханов,  Росица 

Матева).

Предложението се приема.

Колеги,  аз  ще  помоля  госпожа  Ганчева  и  госпожа  Матева 

само  с  едно-две  изречения  да  разкажат,  тъй  като  представляваха 

Централната избирателна комисия на една среща в петък. В петък не 

ни остана време, да докладват сега за тази среща.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  ние,  както  знаете, 

участвахме  с  покана  в  дискусията  на  тема  „Бъдещето  на 

Европейския  съюз”  с  участието  на  евродепутати  от  България, 

членове  на  Европейския  парламент,  това  са  господин  Пирински, 

господин  Джамбазки,  господин  Ковачев  и  господин  Малинов. 

Присъстваха  много  гости,  включително  и  от  дипломатическия 

корпус.  Всъщност  срещата  беше  организирана  под  егидата  на 

Дипломатическия съюз към Министерството на външните работи и 

от Информационното бюро на Европейския парламент в Република 

България.  В първата  част  присъстващите  членове на Европейския 

парламент запознаха гостите с техните виждания, становища. Даваха 

примери  от  работата  на  Европейския  парламент  по  отношение 

бъдещето  и  как  се  развива  въобще  Европейския  съюз  със 

съответните  решени  и  примери  по  отношение  становища  на 

различните държави-членки. Във втората част се проведе дискусия. 

Това са моите субективни впечатления, които мога да споделя.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Давам думата на госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо, пристигнало по електронната поща, подписано от началника 

на кабинета на председателя на Народното събрание.  Моля да ме 
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извините, че малко късно ви го докладвам, писмото пристигна преди 

27 януари. Оттам ни е препратено от началника на кабинета едно 

предложение,  което  е  адресирано  до  председателя  на  Народното 

събрание  и  до  всички  заместник-председатели  на  Народното 

събрание относно универсална бюлетина за избори, икономически 

ефективно предложение. Предлагам да я кача в днешното заседание 

в моята  папка,  да  я  погледнете,  но според мен това  предложение 

гражданинът  правилно  го  е  адресирал  до  Народното  събрание, 

защото не е в правомощията на Централната избирателна комисия да 

определя други образци на бюлетини и други начини на гласуване 

извън уредените в Изборния кодекс. За сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Следващото заседание на Централната избирателна комисия 

свиквам утре от 10,30 ч., като моля в 13,30 ч. да се събере Работната 

група  по  финансовия  контрольор  или  пък  сега  по  преценка  на 

групата.

(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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