
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 469

На 2 февруари 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 контрол при отпечатване на 

бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова

1.а. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на торбите,  в  които се поставят  за  съхранение изборните 

книжа и материали, и видът и размерът на кутиите за поставяне на 

отрязъците  с  номерата  на  бюлетините  при  гласуването  за 

произвеждане  на  изборите  за  народни  представители  на  26  март 

2017 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева

1.б.  Доклад  относно  електронното  заявление  за  гласуване 

извън страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева

2.  Проект  на  решение  относно  гласуване  с  подвижна 

избирателна кутия. 

Докладва: Румяна Сидерова

3.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

компютърната обработка на резултатите. 

Докладва: Емануил Христов 



4.  Проект на решение относно условията и реда за изработка 

и доставка на изборни книжа и материали. 

Докладва: Росица Матева

5.  Проект  на  решение  относно  реда  за  проверка  на 

кандидатските листи. 

Докладва: Владимир Пенев

6.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

финансиране на предизборната кампания. 

Докладва: Ивайло Ивков 

7.  Проекти  на  решения  за  назначаване  на  районни 

избирателни комисии. 

Докладват:  Георги  Баханов,  Александър  

Андреев,  Таня  Цанева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Иванка  Грозева,  Румен 

Цачев, Мария Бойкинова

8.  Проект на споразумение със СЕМ. 

Докладва: Росица Матева

9. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Румен Цачев, Метин Сюлейман

10. Искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладват: Мартин Райков, Бойчо Арнаудов

11.  Доклади по писма. 

Докладват:  Георги  Баханов,  Севинч  

Солакова, Камелия Нейкова, Росица Матева,  

Таня Цанева

12.  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, Мартин Райков, 
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Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

Заседанието беше открито в 14,40 ч. и председателствано от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

СЕКРЕТАР СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, добър 

ден! Днес, 2 февруари 2017 г., откривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. Знаете, че госпожа Алексиева е свидетел по 

административно-наказателно дело в Софийския районен съд и съм 

упълномощена да открия заседанието и да го водя до завръщането от 

брифинга на колегата Мусорлиева.  

Колеги, във вътрешната мрежа е публикуван дневният ред за 

днешното заседание като проект. Моля да го погледнете. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Колегата Ганчева има думата. 

И веднага предавам щафетата на колегата Мусорлиева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо 

председателстващ,  моля  да  бъда  включена  с  проект  на  решение 

относно определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се 

поставят  за  съхранение  изборните  книжа  и  материали  за 

предстоящите избори, както и да бъда включена в дневния ред по 

ваша  преценка  относно  одобряване  на  електронната  форма  на 

заявлението  за  гласуване  извън  страната,  подавано  чрез  нашата 

интернет страница. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбира се, 

записвам  ви  и  за  електронните  заявления,  и  т.  1.а.  –  проект  на 

решение за торбите. 

Други? – Мария Бойкинова. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Явно е станала техническа грешка. 

Не съм в т. 7 – промени в състава на ОИК, а в проекти на решения за 

назначаване на РИК още от вчера в дневния ред. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбрах. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Някъде  по-назад,  след  като  минем 

срочните  точки  с  назначение  на  комисиите,  да  ме  включите  с 

решение за образуване на избирателните секции. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Моля  да  ме  заличите  от  т.  7  и  да  ме 

включите в т. 8 от дневния ред. При това положение т. 7 – промени в 

състави на ОИК, трябва да отпадне изцяло. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре, 

разбрах. 

Други колеги? – Няма. 

Уважаеми  колеги,  моля  да  гласуваме  така  предложения  и 

допълнен дневен ред с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Госпожо Солакова,  заповядайте  по точка първа от дневния 

ред: 

1. Проект на решение относно контрол при отпечатване 

на бюлетините.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам днеска 

да  погледнем  и  да  одобрим  проекта  на  решение  за  контрол  при 

отпечатването на хартиените бюлетини, за да може да го изпратим 

за изразяване на становища от други учреждения и органи,  които 
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имат  отношение  към  този  процес,  като  министъра  на  финансите, 

печатницата  на  БНБ,  министъра  на  вътрешните  работи, 

администрацията на Министерския съвет. 

В общи линии процедурата,  която  включва този проект на 

решение е същата, която приложихме и при президентските избори. 

В частта относно изисквания към печатницата е съобразено с 

Наредбата  за  отпечатване  на  ценни книжа.  За  частта,  която касае 

одобряването  на  предпечатните  образци,  процедурата  вече  е 

отработена,  на  практика  не  сме  имали  проблеми  на  предишните 

избори с въвеждането на електронната система и използването на 

тази електронна система за одобряването на образците на бюлетини 

по райони. Хартиените бюлетини за гласуване извън страната като 

предпечатен образец, се одобряват с решение на ЦИК. 

Относно  транспортирането  и  съхранението  на  бюлетините 

остава същият ред. Охранителните дейности са възложени на МВР. 

Предлагам одобрение с протоколно решение и изпращане до 

администрациите на тези органи, които посочих, за становище. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева,Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка: 

1.а. Проект на решение относно определяне на вида, цвета 

и  размера  на  торбите,  в  които  се  поставят  за  съхранение 

изборните книжа и материали, и видът и размерът на кутиите за 

поставяне  на  отрязъците  с  номерата  на  бюлетините  при 
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гласуването  за  произвеждане  на  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

във вътрешната мрежа е проект на решение № 4210 – за определяне 

на  вида,  цвета  и  размера  на  торбите,  в  които  се  поставят  за 

съхранение  изборните  книжа  и  материали,  и   вида  и  размера  на 

кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при 

гласуването за произвеждане на изборите за народни представители 

на 26 март 2017 г. 

Предлагам ви да го приемем с протоколно решение, тъй като 

има още време с доклада на госпожа Солакова да го изпратим за 

съгласуване в Министерския съвет. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, гласуваме проекта на решение с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева,Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Тъй като е важно, продължаваме с: 

3.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

компютърната обработка на резултатите. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали има проект № 4204 – условия, ред и срокове 

за  възлагане  на  компютърната  обработка.  Проектът  е  около  20 
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страници и ще се опитам да преразкажа съдържанието, тъй като е 

твърде обемист за четене и труден, разбира се. 

Тук  се  описват  процедурите,  на  които  трябва  да  отговаря 

преброителят  на  предстоящите  избори  за  народни  представители. 

Общо взето условията са такива, каквито години наред се спазват, 

само че тъй като изборите този път са по-специфични, има някои 

различия. Различията идват от това, че този път на тези избори има 

преференциално гласуване и има промяна на протоколите, които са 

за  секционните  и  за  районните  избирателни  комисии.  Тъй  като 

знаете,  че преференциално гласуване извън страната няма да има, 

има и отделен протокол за секциите в чужбина. Това разбира се, е 

залегнало в условията. 

Тук се поставя въпросът и за това в какви срокове трябва да 

бъдат  изпълнени съответни задачи,  а  именно този,  който спечели 

конкурса,  в  какви  срокове  трябва  да  осигури  в  31  районни 

избирателни  комисии  създаването  на  изчислителни  пунктове,  на 

какво трябва да отговарят тези изчислителни пунктове, кога да бъдат 

назначени  съответно  отговорниците,  какви  действия  трябва  да 

извършат също така в определените срокове. Разбира се, тези неща 

са  залегнали  в  Изборния  кодекс,  а  впоследствие  и  в  нашите 

методически указания те ще бъдат конкретизирани още повече. 

Разгледано  е  по-детайлно  каква  да  бъде  организацията, 

технологията  на  компютърната  обработка  отделно  в  районните 

избирателни комисии, отделно в Централната избирателна комисия, 

тъй като знаете, че тук се извършва двойно въвеждане на данните 

след въвеждането на данните в  районната  избирателна комисия и 

предоставянето на протоколите на СИК в Централната избирателна 

комисия.  Тук  се  извършва  повторно  въвеждане  и  сравняване  на 

резултатите  и  компютърно  извеждане  на  несъответствията  от 

първото  и  второто  въвеждане,  след  което  работна  комисия  на 

Централната избирателна комисия разглежда тези несъответствия и 

окончателно Централната избирателна комисия  излиза с решение по 
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въпроса и така се  създава  пък актуализирана база  данни за всеки 

район. 

Описано е какви са задълженията на преброителя в сроковете 

преди изборите, какви са задълженията в самия изборен ден и най-

вече  какви  са  задълженията  след  приключване  на  изборния  ден. 

Включително и вече задълженията след изборния ден са свързани с 

часове след предаването на протоколите и т.н. Подробно е описано 

това  нещо  и  който  е  имал  възможност,  макар  че  тези  сутрин 

проектът беше качен в мрежата, и може би някой от вас все пак е 

имал възможност да се запознае. 

Във връзка с това, тъй като става въпрос за конкурс, макар и 

по § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, към тези 

условия и срокове са включени и изискванията, на които трябва да 

отговарят съответно тези, които ще участват в конкурса. Разбира се, 

това е документация, която е по Закона за обществените поръчки, 

без да се спазват разбира с сроковете, така както е записано в § 3. 

Има определени документи и те тук са описани като образец 

1, образец 2, образец 3 и т.н. Включително и договорите, които ще 

бъдат  на  следващ  етап,  когато  приемаме  документацията  за 

обществената поръчка. 

Тук има  един въпрос,  който искам да  решим,  тъй  като на 

предните  избори  той  остана  нерешен  и  остана  висящ.  В 

документацията, която имахме досега, имаше изискване кандидатите 

да  внесат  гаранция  за  участие  от  10  000  лв.  Юристите  още  за 

президентските  избори  казаха,  че  това  условие  за  гаранция  за 

участие  е  отпаднало  от  изискванията   за  участие  в  обществените 

поръчки.  Но  тъй  като  моментът  беше  нов,  тогава  Централната 

избирателна  комисия  реши  да  остане.  Това  нещо  е  записано  в 

червено в проекта, напр. на стр. 16, т. 1.8. най-отгоре. Затова съм го 

оставил в червено, за да направи впечатление. Също така и в жълто 

има някои детайли. 

В  т.  1.12.  пак  на  стр.  16  е  записано  в  критериите  за 

допустимост,  че  трябва  да  представят  списък  –  това  е  текстът  в 
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жълто  –  на  документи,  удостоверяващи  образованието  и 

професионалната  квалификация  на  лицата,  които  ще отговарят  за 

извършването на услугата. Тук също има промяна в изискванията и е 

необходимо да  бъде само представен списък на лицата,  които ще 

отговарят  за  извършването  на  услугата,  без  частта,  която  касае 

документите,  удостоверяващи  образованието  и  професионалната 

квалификация. Тези от вас, които участват знаят, че от години наред 

стоят едни папки от дебелите класьори, в които се събират копия от 

дипломите,  сертификатите  на  всички  ръководни  служители  от 

фирмите, които са участвали в конкурсите – те просто се копират и 

седят, просто дори няма възможност да се разгледат, но тогава това 

беше  задължението.  Сега  няма  такова  задължение  и  моето 

предложение е фактически тук да съкратим документацията по този 

начин, защото тя само придава обем – нищо друго.  Списъкът със 

заверката е по-важен от това нещо. 

И накрая има описание какво трябва да съдържа офертата – 

един,  два,  три  плика.  Съответно  последният  плик  с  предлаганата 

цена  да  бъде  запечатан  отделно.  Изобщо  описани  са  подробно 

условията за участие в конкурса.

Предложението  ми  е  –  то  е  записано  впоследствие  при 

приемане  на  условията  –  да  обявим  обществената  поръчка  на  8 

февруари 2017 г., така че от 8 до 10 февруари 2017 г. Централната 

избирателна комисия да предава документацията на желаещите, а в 

следващия понеделник след 10-ти, което е 13 февруари 2017 г. – от 

13-ти до 15-ти,  в  рамките на  тези  три дни тези,  които желаят  да 

участват, да подадат документацията. И така, както е било винаги, в 

края на последния ден до 14,00 ч. да се приемат документи. 

Специално  избрана  от  Централната  избирателна  комисия 

работна група, да отвори документацията. Това става, разбира се, с 

възможното присъствие на медии, на неправителствени организации 

и в присъствието на участниците; да провери документите и да се 

произнесе по отношение на документацията, и т.н. Описали сме в 

какви  срокове  впоследствие  да  се  направи  пълен  преглед  на 
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документацията  и  след  като  бъде  направена  практическа 

визуализация  на  технологичния  проект,  който  ще  ни  бъде 

представен,  работната  група  да  извърши  оценка  по  определени 

критерии, които са също така посочени в реда и указанията,  и да 

излезе  с  предложение  до  Централната  избирателна  комисия  за 

обявяване на резултата или по-точно на спечелилия конкурса, след 

което  със  спечелилия  конкурса  да  бъде  сключен  договор.  И  ако 

договорът не бъде сключен в 3-дневен срок, да предлага на втория… 

Такава е процедурата. 

В общи линии това е, което мога да ви преразкажа, защото 

ако видите накрая, също има отбелязано в жълто, че пак тази сума – 

депозит  от  10  000  лв.  да  бъде  внесена  за  участие  в  конкурса;  и 

съвсем  накрая  като  гаранция  е  посочена  т.  1,  която  де  факто  би 

трябвало да отпадне – гаранцията за участие. А т. 2, която е гаранция 

за изпълнение, тя да стане т. 1, тъй като такива са вече изискванията 

за обявяване на конкурса и чрез обществена поръчка. 

Затова искам вашето становище и мнение по-точно за това 

дали  да  преминем  към  заличаването  на  тези  изисквания  за 

гаранцията за участие, тъй като тя след приключването на конкурса 

се възстановява обратно. След кат е отпаднало като задължение, да 

не  го  включваме,  а  да  си  остане  само гаранцията  за  изпълнение, 

която е свързана със сключването на договора. 

И другото, което беше като висящ въпрос, както ви казах, е 

по отношение на списъка на стр. 10, т. 1.12. – да остане само списък 

на  лицата,  които  ще  отговарят  за  извършването  на  услугата,  без 

частта  „придружен с документи,  удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация“, тъй като това вече е отпаднало от 

задълженията. 

Освен това само да поясня: тъй като се искат документи за 

финансовите резултати през последните три години и тъй като за 

2016  г.  срокът  е  30  март  за  предоставяне  на  тези  документи  в 

Сметната палата или в НАП по-точно, затова остават като последни 
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три финансови години 2013, 2014 и 2015 г., за които трябва да има 

официална документация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, имате ли въпроси? – Заповядайте. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  имам  въпрос  по  т.  3.4.  на 

приложението.  Виждам,  че  тук  са  включени  проверките  на 

кандидатите. Дали тук не трябва да включим и проверките по чл. 3, 

ал. 3 от Изборния кодекс: дали едно лице не е регистрирано в повече 

от едно качество. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги, предлагам в т. 3.4. в третото изречение по отношение 

на извършените проверки за дублираност в кандидатски листи и т.н., 

да  се  добави може би в  края  на  изречението  „и всички проверки 

относно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вие 

приемате това? 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, да. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. 

Има  ли  други  мнения,  питания,  въпроси,  обсъждания?   - 

Няма. 

Уважаеми  колеги,  режим  на  гласуване  на  предложения 

проект на решение с направените промени и автокорекции. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Уважаеми колега Христов, решението ви е № 4192-НС. 

Продължаваме с: 

5.  Проект  на  решение  относно  реда  за  проверка  на 

кандидатските листи. 

Заповядайте, господин Пенев. 
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  за 

днешното  заседание,  в  папка  с  моите  инициали,  е  проектът  на 

решение  с  №  4184.  Това  касае  проверката  на  кандидатите, 

предложени  от  партии,  коалиции  и  инициативни  комитети  в 

изборите за народни представители. 

Основанията, освен посочените  чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 244 във 

връзка чл. 254 от Изборния кодекс, ще бъде и т. 32 от Решение на 

ЦИК  №  4159-НС  от  31  януари  2017 г.  Централната  избирателна 

комисия, което е за регистрация на кандидатските листи. 

Колеги, фактически се извършват три вида проверки. Първата 

проверка се извършва от Главна дирекция „Гражданска регистрация 

и  административно  обслужване”  (ГД  „ГРАО“),  която  следва  да 

установи за всеки един от регистрираните кандидати дали отговаря 

на следните условия:

- да  е  навършил  21  години  към  24  януари  2017  г. 

включително;

- дали няма друго гражданство освен българско;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода. 

Процедурата,  която  предлагам да  одобрим за  решението,  е 

разписана в следващите текстове: 

Районните избирателни комисии предоставят на Централната 

избирателна комисия информацията за регистрираните кандидатски 

листи  на  партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети  не  по-

късно  от  22  февруари  2017 г.  (31  дни  преди  изборния  ден)  в 

електронна форма във вид на текстови файл с формат (структура) 

съгласно приложение към настоящото решение, като всеки нов ред 

от файла съответства на отделен кандидат. 

Тук е мястото може би да погледнем и приложението, което е 

на  стр.  3  от  решението.  Идеята  на  това  приложение  е  да  може 

информацията да се получава в структуриран вид, в EXСEL формат 

табличен,  да  може  лесно  да  бъде  обобщавана  тази  информация 

впоследствие и също така лесно предоставянето и да бъде улеснена 
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работата  на  Главна  дирекция  „ГРАО“  при  извършване  на 

проверката. 

Съответно е изготвен и структурираният електронен вид във 

вид на файл, за да може да бъде изтеглен от районните избирателни 

комисии. Той ще бъде приложение с линк – така предлагам: да бъде 

приложение с линк към самото решение и да може да се изтегли от 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. 

Районните  избирателни  комисии  предоставят  тази 

информация  на  22  февруари  2017  г.,  съобразно  сроковете  по 

хронограмата. 

Централната  избирателна  комисия  съответно  предоставя  в 

срок не по-късно от 23 февруари 2017 г., т.е. до следващия ден, за 

проверка обобщен списък на кандидатите, който ще бъде изготвен 

на  база  на  получените  от  всички  районни  избирателни  комисии 

списъци в същата форма, която е по приложението. 

В същия срок – 23 февруари 2017 г.  в случаите,  когато са 

извършени промени в кандидатски листи на партии и коалиции по 

реда на чл. 258, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс, районните избирателни 

комисии  предоставят  информацията  за  тези  промени  незабавно, 

отново в същата форма. Това е по-скоро изключение от правилото, 

ако изобщо възникнат такива хипотези. 

ГД  „ГРАО“  в  МРРБ  извършва  проверката  до  26 февруари 

2017 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея, като за 

резултатите  от  проверката  се  изготвя  списък  в  електронен  вид  в 

EXСEL  формат,  в  който  се  посочват  кандидатите,  за  които  е 

установено, че не отговарят на условията по т. 1.

Втората  проверка,  която  следва  да  се  извърши,  това  е 

проверката,  касаеща  дали  регистрираните  кандидати  изтърпяват 

наказание лишаване от свобода, тъй като условието, за да е налице 

пасивното избирателно право, е да не изтърпяват такова наказание. 

Тази  проверка  следва  да  се  извърши  от  Министерството  на 

правосъдието, като Централната избирателна комисия предоставя в 

срок  не  по-късно  от  23  февруари  2017  г.  фактически  обобщения 
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списък  на  кандидатските  листи,  който  вече  сме  направили  въз 

основа  на  информацията,  предоставена  от  районните  избирателни 

комисии   и  от  Министерството  на  правосъдието,  за  да  могат  да 

извършат те съответно проверката. Проверката следва да се извърши 

също в   срок  до  26 февруари  2017  г.  и  Централната  избирателна 

комисия незабавно да бъде уведомена за резултатите от нея. 

И последната проверка, която се извършва, това е проверка, 

която  се  извършва  в  Централната  избирателна  комисия.  Тя  е  във 

връзка с изискванията по чл. 254 от Изборния кодекс, ако не бъркам, 

т.е.  дали  кандидатът  за  народен  представител  е  регистриран  от 

повече от една партия, коалиция или инициативен комитет; в повече 

от един изборен район; съответно от повече от един инициативен 

комитет;  в  повече  от  един  многомандатен  изборен  район.  Тази 

проверка се извършва също в срок до 26 февруари 2017 г. 

Колеги,  тази  проверка  по  правило  се  извършва  от 

преброителя. И тук въпросът ми е дали това изрично следва да го 

запишем в решението или не е необходимо. (Реплики.)

Аз  съм  записал,  че  се  извършва  от  ЦИК,  но  дали  е 

необходимо  да  запишем,  че  ще  я  възложим  на  преброителя. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Все  казваме  важните  неща  извън 

микрофона.  Трябва  да  е  навършил  годните  към  датата  на 

регистрацията. Ние никого не регистрираме нито за застъпник, нито 

за наблюдател. Той трябва към датата на регистрацията да отговаря 

на  изискванията  за  народен  представител.  Там  пише:  „навършил 

съм“. Не пише „към…“  (Реплики.)

„Навършил  съм  21  години“  –  точка.  Или,  ако  искате,  да 

пишем: „Навършил 21 години към датата на предложението“. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Откъде ще има информация за датата 

на предложението? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Затова по-прецизно е  да е „навършил 

21 години“ и те ще констатират, че към датата на проверката има 

навършени 21 години. Тоест, може в изборния ден да бъде избиран. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  лично приемам да  остане 

редакцията,  в  която  да  отпадне  уточняване  на  датата,  към  която 

следва да е навършил… Текстът да е само: навършил 21 години. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В основанията трябва да сложиш и 

чл. 258 заради точката, в която този, който допълнително на 30-я ден 

бъде  заменен  или  регистрация…  Когато  има  постановен  отказ  и 

следваща  регистрация,  както  и  ако  бъде  заменен  –  ако  някой 

регистриран вече кандидат се откаже. Да се добави чл. 258. Това го 

има вътре в текста. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Приемам  и  това  предложение. 

(Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам точката да остане така – 

без  да  се  ангажира  кой  върши  проверката.  А  ние  като  сключим 

договора,  последицата  вече  е  налице.  Това е  проверка,  която  ние 

вършим, така че няма нужда тука да се записва. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

други  въпроси  има  ли?  Благодаря  на  всички  колеги,  участвали  с 

поправки и допълнения. Колегата Пенев прие всички предложения. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложеното  и  допълнено 

решение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

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

няма.  

Уважаеми колега Пенев, решението ви е с № 4193-НС. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Преминаваме към следваща точка: 

2а. Приемане на решение на образуване на избирателните 
секции. 

15



Заповядайте за Вашия проект за решение. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  е  само  един  въпрос.  Ще 

докладвам  писмо,  което  е  пристигнало  от  административния 
секретар на община „Средец“ във връзка с изготвяне на заповедта на 
кмета за образуване на избирателните секции. Имаме запитване дали 
ние ще правим решение за образуване на избирателните секции. Ние 
никога не сме правили такива решения специално, тъй като това са 
функции на кмета и досега не е имало проблеми при образуване на 
избирателните секции. 

Поради което ви предлагам да дадете възможност да отговоря, 
че  няма да образуваме и изпишем специално решение,  но кметът 
трябва да се съобразява с изискванията на разпоредбите на Изборния 
кодекс, като цитирам нормите. И да изпратим отговора по имейл. И 
няма да пишем специално решение, защото е много късно един ден 
преди  изтичане  на  срока  да  пишем  решение.  Това  е  достатъчно, 
както досега сами образуваха секциите, да им отговорим, че това е в 
тяхната отговорност. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Колеги, имате ли мнение по този въпрос? 

Моля да гласуваме. 
Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Мария Мусорлиева, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир  
Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Катя  
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги да се върнем на четвърта точка: 
4.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

изработка и доставка на изборни книжа и материали. 
Заповядайте, госпожо Матева, за проекта Ви за решение. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  този  проект  беше  качен. 

Спомняте  си,  че  го  гласувахме  с  протоколно  решение  и  го 
изпратихме за съгласуване на Министерския съвет.

В  този  връзка  ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  НР-03-7  от  1 
февруари 2017 г., с което главният секретар на Министерския съвет 
ни  уведомява,  че  нямат  никакви  допълнителни  предложения  по 
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решението, тъй като по този начин сме процедирали и при изборите 
за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  не  сме  имали 
никакви  проблеми,  нормално  сме  обезпечили  работата  на 
администрациите и на комисиите. Нямат предложения. 

Проектът на решение беше качен в моята папка на 30 януари – 
за  условията  и  реда  за  изработване,  доставка  и  съхранение  на 
изборни книжа и материали. Тогава подробно го представих. С това 
решение определяме условията  и реда за  изработване на книжа и 
материали  и  разпределяме  функциите  и  задълженията  коя 
администрация  кои  книжа  и  материали  изработва,  а  именно: 
Администрация  на  Министерския  съвет,  областни  управители  и 
общини. 

Ако нямате някакви други предложения, както стана ясно – и 
Министерският съвет няма, да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Уважаеми  колеги,  моля  режим  на  гласуване,  като  няма  никакви 
забележки. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Мария Мусорлиева, 
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир  
Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Катя  
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Уважаема колега Матева,  номерът на решението Ви е 4194-
НС. 

Само да ви кажа, уважаеми колеги,  колегата  Ивков помоли, 
тъй като решението му е дълго, да си го погледнем. 

Заповядайте. 
РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка, тъй като то е към Работна 

група 1.7, не възразявам ако искате да го погледнем и утре да влезе в 
дневния ред. Така говорихме с колегата Ивков, за да може да има 
време. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Това беше алтернативното предложение. Добре. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Трябва  и  Методически  указания  да 
приемем. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Дайте,  госпожо  Сидерова,  проекта  за  решение  за  подвижната 
избирателна кутия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приехме я вчера. 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Добре. 

Преминаваме към шеста точка:
6.  Проекти  на  решения  за  назначаване  на  районни 

избирателни комисии. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Има две съгласия. 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Разбира се първо ще минат съгласията. 
Заповядайте, колега. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, проектът на решение е под № 4199 

за  назначаване  на  РИК  –  Плевен.  Постигнато  е  съгласие  при 
провеждане  на  консултациите,  като  в  Централната  избирателна 
комисия е получено писмо с вх. № НС-05-30 от 30 януари 2017 г. от 
областния  управител  на  област  Плевен  с  предложение  за 
назначаване на състава,  в това число и ръководството на Районна 
избирателна  комисия  –  Плевен.  Проведени  са  консултации  за 
състава  на  РИК,  за  което  има  протокол  от  29  януари  2017  г. 
Представени са също така и всички изискуеми документи по чл. 60, 
ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

На  консултациите  е  постигнато  съгласие  между 
парламентарно  представените  партии  и  коалиции,  които  са 
участвали  в  консултациите  чрез  свои  надлежно  упълномощени 
представители. 

Допълнително след провеждане на консултациите с вх. № НС-
05-31  от  31  януари,  също така  вх.  № НС-05-30/2  от  31  януари  в 
Централната  избирателна  комисия  са  постъпили  предложения  от 
упълномощените представители на Патриотичен фронт – НФСБ и 
ВМРО, както и от упълномощения представител на партия „Атака“, 
в  които  се  правят  предложения  за  предложените  членове  на 
Районната избирателна комисия: членът,  който е предложен от да 
бъде заместник-председател,  а съответно заместник-председателят, 
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предложен  от  Патриотичния  фронт  да  бъде  член  на  Районната 
избирателна комисия. 

Също така с вх. № НС-05-30/2 от 31 януари 2017 г. – това са 
входящи номера, колеги, постъпили по електронната поща, същите 
са  получени и на хартиен носител на днешна дата – е  постъпило 
писмо от областния управител на област Плевен с приложено към 
него  приложение  от  упълномощения  представител  на  „БСП  лява 
България“,  с  което  се  прави  предложение  на  мястото  на 
предложената  за  член  на  РИК Плевен  Моника  Събева  Чочева  да 
бъде  назначена  Маргарита  Лазарова  Николова,  която  всъщност  е 
била предложена и за резервен член от „БСП лява България“. Към 
това предложение са приложени както декларация, така и диплом за 
завършено висше образование. 

От  представените  документи  е  видно,  че  са  спазени 
изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите и 
е постигнато съгласие за състава, включително и ръководството на 
РИК 15 – Плевенски. 

Предлагам да регистрираме Районна избирателна комисия в 15 
изборен район – Плевенски в състав от 13 членове: председател – 
Ярослав Николов Димитров от партия ГЕРБ, заместник-председател 
– Кръстьо Христов Крачунов от „БСП лява България“,  заместник-
председател  –  Николинка  Крумова  Добрева  от  партия  „Атака“, 
секретар  –  Василка  Николова  Митева  от  ДПС.  Членове  на 
комисията:  Анатолий  Емануилов  Манолов,  Евгения  Върбанова 
Станева,  Евгения  Вескова  Миланова-Аршинкова,  Маргарита 
Лазарова  Николова,  Айгюл  Алиева  Хасанова,  Марсел  Леонов 
Мойсеев, Жоро Велков Нинов, Нели Цанкова Георгиева, Красимир 
Веселинов Иванов. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 
4 януари 2017 г. 

Както  казах  –  предложени  са  резервни  членове  от  партии 
ГЕРБ, ДПС и АБВ. 

Това е проектът на решение. 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Мария Мусорлиева, 
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир  
Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Катя  
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Номерът на решението е 4195-НС. 
Господин Райков, заповядайте. 
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в папка от днешно заседание ви 

предлагам проект за назначаване на Районна избирателна комисия в 
8 изборен район – Добрички, за изборите за народни представители. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич 
с вх. № НС-05-35\1 от 01.02.2017 г. на ЦИК с предложение за състав 
на  РИК  –  Добрич.  Към  писмото  са  представени  документи, 
установяващи  спазването  на  реда  по  чл.  60,  ал.  2  от  Изборния 
кодекс,  протокол  от  29.01.2017  г.  за  проведените  консултации  за 
състав на РИК между партиите и коалициите и всички изискуеми се 
документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На  консултациите  са  участвали  представители  на  всички 
парламентарно  представени  партии  и  коалиции,  надлежно 
упълномощени.  Постигнато  е  съгласие  между  участниците  по 
отношение  на  състава  и  ръководството  на  Районната  избирателна 
комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 
ал.  10  във  връзка  с  чл.  61,  ал.  3,  4,  5  и  6  от  Изборния  кодекс  и 
Решение  №  4130-НС  от  26  януари  2017  г.  на  ЦИК  Централната 
избирателна комисия реши: назначава Районна избирателна комисия 
в Осми изборен район – Добрички,  в състав от 13 членове,  както 
следва: председател – Добромир Паунов Добрев от ГЕРБ, заместник-
председател  –  Валя  Кондова  Пейчева  от  „БСП  лява  България“, 
заместник-председател  –  Ивайло  Георгиев  Кръстев  от 
Реформаторски блок, секретар – Мелекбер Мустафа Абил от ДПС. И 
за членове: Александрина Богомилова Желязкова, Диана Николаева 
Ценова,  Росица Светлозарова Димова, Руслава Ганчева Гаврилова, 
Наджие Али Адем, Светослав Димитров Узунов, Снежана Куртева 
Михайлова, Стоянка Иванова Ралева и Галя Антонова Николова. 
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Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 
4 февруари 2017 г. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 
тридневен срок от обявяването му. 

Към решението има и списък с резервни членове. 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Благодаря Ви много, господин Райков. 
Заповядайте, колега Цачев. 
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  В  диспозитива,  колега,  пише:  „8  изборен 

район – Добрич“, а не „Добрички“. 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Моля да го съобразите. 
Режим на гласуване, колеги. 
Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Мария Мусорлиева, 

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  
Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Номерът  на  решението,  уважаеми  господин  Райков,  е 
4196-НС. 

Преминаваме към: 
1б.  Доклад относно електронното заявление за гласуване 

извън страната. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  връщам  на  доклад  отново 

електронното гласуване извън страната.  Вчера ви го  докладвах за 
сведение  и  запознаване.  С  колегата  Андреев,  на  чийто  доклад  е 
разпределено, обсъдихме днес и той каза, че няма забележки. Ако 
някой има бележки,  моля да си ги даде.  Ако не,  ще предложа да 
утвърдим така предложената ни форма, да ме упълномощите да се 
свържа  с  „Информационно  обслужване“ и  във  връзка  със 
стартирането  на  процедурата  и  с  днешната  работна  среща,  да 
възложим на ексел формат да ни бъде пратен до утре. 

21



Моето лично мнение е, че ако имаме готовност и технически е 
възможно, след като проведем разговорите, в най-кратък срок – или 
утре, или вдругиден, да стартираме процедурата. Предлагам първо 
да  утвърдим електронното  заявление,  както  ни  е  предложено и  с 
добавките, които предложих. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Уважаеми колеги,  режим на гласуване на формата на електронното 
заявление. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Мария Мусорлиева, 
Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  
Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя  
Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня  
Цанева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам след като ни бъде 
изпратен ексел формата, който ще изпратим на Министерството на 
външните  работи,  заедно  със  съответното  писмо,  да  определим и 
начален  час  за  стартиране  на  системата  чрез  нашата  интернет 
страница. Вероятно ще ви докладвам отново в утрешното заседание, 
като да разбирам, че с гласуването ме упълномощихте да проведа 
необходимите разговори с „Информационно обслужване“ по повод 
стартиране на процедурата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Благодаря.

Преминаваме към: 
8. Проект на споразумение със СЕМ. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

20-5 от 1 февруари 2017 г. от Съвета за електронни медии, с което ни 
се  изпраща  проект  за  споразумение,  което  ние  традиционно 
подписваме  преди  избори,  с  което  определяме  принципите  и 
параметрите  на  специализирания  мониторинг,  който  СЕМ  ще 
осъществи върху дейността на доставчиците на медийни услуги по 
време на предизборната кампания. Качен е във вътрешната мрежа в 
папка  с  моите  инициали.  Сега  ви  го  докладвам  за  сведение. 
Предлагам да се запознаете с него. Допълнително ще одобрим текста 
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и ще насрочим ден и час за подписване между председателите на 
двете институции, както го правим и се обявява публично. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Благодаря. 

Преминаваме към: 
9. Искания за отваряне на запечатани помещения. 
Колегата Румен Цачев, ако е готов. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Готов съм. 
Колеги,  в  папката  с  моите  инициали  има  два  проекта  за 

отваряне на запечатани помещения. Единият проект е във връзка с 
писмо с вх. № ПВР-14-2 от 31.01.2017 г., получено в ЦИК от кмета 
на  община  Белене,  област  Плевен  за  достъп  до  запечатано 
помещение,  в  което  се  съхраняват  книжа  и  материали  от 
президентските избори 2011 г., изборите за членове на Европейския 
парламент  през  2014  г.,  за  народни  представители  през  2013  г., 
националния  референдум  2013  г.,  местните  избори  2015  г.  и 
изборите за президент и вицепрезидент,  произведени през 2016 г., 
във връзка с предаване на книжата и материалите от президентските 
избори 2011 г. на отдел „Държавен архив“. Също така в писмото е 
направено искане за отваряне във връзка с това, че има образувано 
досъдебно производство за предоставяне на информация за адресна 
регистрация  на  лице,  което е  гласувало в изборите за  членове  на 
Европейския парламент от Република България през 2014 г. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Вътре  има  национален 
референдум 2016 г., нали не ги отваряме. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз казвам в момента какво е искането. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  По  принцип  не  вземаме  решение  за 

отваряне на тези помещения. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да. Оттеглям доклада. Подготвих го, но ще 

изчакам решението. 
На този етап докладвам искането за сведение, ще го докладвам 

допълнително, когато приключи. 
Имам  следващ  проект  за  доклад  –  искане  за  отваряне  на 

запечатано помещение, за което е постъпило писмо. 
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Колеги, и това го докладвам за сведение, тъй като има искане, 
свързано с резултатите от националния референдум 2016 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Колеги, преминаваме към десета точка: 

10. Искания за изплащане на възнаграждения. 
Колега Райков, заповядайте. 
МАРТИН РАЙКОВ: Малко по-късно. 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Добре. 
Бойчо Арнаудов, заповядайте. 
БОЙЧО АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо с  вх.  № 

МИ-27-6  от  27.01.2017  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Момчилград, относно искане за изплащане на възнаграждения. 

На 25.01.2017 г. е проведено заседание на ОИК – Момчилград, 
на което са присъствали всичките 10 членове на комисията, в това 
число:  Николай  Асенов  Карагеоргиев  –  председател,  Любка 
Любенова  Петкова  –  заместник-председател,  и  Динчер  Фикрет 
Хабиб – секретар. 

Освен  това,  във  връзка  с  подготовка  на  материалите  за 
провеждане на заседанията,  ОИК – Момчилград на 24.01.2017 г. е 
дадено  целодневно дежурство от  Николай Асенов Карагеоргиев  – 
председател и Динчер Фикрет Хабиб – секретар. В подкрепа на това 
към писмото са приложени протокол от заседание на 25.01.2017 г., 
решение № 189 от 25.01.2017 г. на ОИК – Момчилград, справка за 
дежурства  и  уведомление  от  председателя  на  Общинския  съвет  в 
Момчилград,  с  което  информира  ОИК  за  настъпила  смърт  на 
общински съветник и приложено в уведомлението акт за смърт. 

Заседанието  е  свикано,  за  да  се  прекрати  предсрочно 
пълномощията на общинския съветник от листата на Политическа 
партия  ГЕРБ,  поради  настъпила  смърт  на  лицето  и  обявяване  за 
избран за общински съветник следващия в листата на партия ГЕРБ. 

Има изготвена счетоводна справка и изготвен контролен лист, 
в който се казва, че сдружението може да бъде поето. 

Затова  ви  предлагам  с  протоколно  решение  да  приемем 
изплащането на възнагражденията. 

24



ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Уважаеми колеги, режим на гласуване на предложението. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Катя  
Иванова,  Мартин Райков,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова и  Таня  
Цанева); против – няма. 

Заповядайте. 
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № МИ-

27-7  от  30.01.2017  г.  относно  изплащане  на  възнаграждение  на 
членове  на  Общинската  избирателна  комисия  гр.  Самоков,  за 
участие в заседание и дежурства през м. януари 2017 г.,  съгласно 
решение № 29-01-МИ от 03.11.2015 г. на ЦИК. 

Приложена  е  справка  за  дежурства  на  членовете  на  ОИК – 
Самоков, на 24.01.2017 г. за процесуално представителство на ОИК 
–  Самоков  пред  Вас  по  административно  дело  № 607  от  2016  г. 
Дежурните  членове  са  Елена  Милушева  –  председател,  и  Иванка 
Андреева – секретар. 

Към преписката са приложени счетоводна справка, контролен 
лист и протокол от проведеното заседание на съда. 

Предлагам да се изплати възнаграждението. 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Катя  
Иванова,  Мартин Райков,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова и  Таня  
Цанева); против – няма. 

Преминаваме към: 
11. Доклади по писма. 
Госпожо Цанева, заповядайте. 
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  ще  ви  помоля  в  папка  с  моите 

инициали  да  прегледате  писмото  до  „Медиа  пул“,  което  е 
преработено. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Преповтарям становището на колегата 
Андреев, че за мен първият абзац е неудачен и ще удари върху нас. 
И най-важното – нищо не казва. На едни общи приказки отговаряме 
с други общи приказки, при това и с квалификации, които са меко 
казано и обидни. 

На втория абзац ви предлагам, където правилно е казано да 
пишем,  че  медийните  пакети  се  раздават  въз  основа  наред, 
определен  с  решение  за  медийните  пакети,  само толкова,  че  има 
прието.  Искаш да  ти  публикуват  опровержение.  Този,  който  чете 
знае ли го или не го знае? Колко сложно става, че спазва реда и е 
приела медийни пакети? 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Не,  че  ние  нямаме,  а  че  не 
проверяваме по нашия си ред дали наистина са излъчени. Така че е 
много добре написано. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ние бяхме възмутени от това, че се цитират 
неофициални изказвания на членове на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Арнаудов поиска думата. Заповядайте. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Искам  там,  където  пишем:  „В  тази 
връзка твърденията, изложени в статията са неверни и не отговарят 
на истината“ да сложим запетайка и да добавим „което лесно може 
да  бъде  проверено,  тъй  като  заседанията  на  ЦИК  са  публични  и 
протоколите са обявени на сайта на комисията“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 
други редакционни бележки? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване отпадането на абзац първи. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Ивилина  Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Иванка  
Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  
Сидерова);  против – 7 (Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги  
Баханов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и  
Таня Цанева). 

Заповядайте, господин Пенев. 
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  бих  предложил  малка 
редакция  на  първия  абзац  в  смисъл,  че  подобно  цитиране  е 
некоректно и точка. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е да започне: 
„В опровержение на публикацията, озаглавена“ еди-коя си, автор – 
еди-кой си, „Централната избирателна комисия заявява, че в рамките 
на своите законови правомощия“ еди-как си, еди-как си. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Нали гласувахме да отпадне целия. Сега 
по същия начин, но друго да е. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Нали  приемаме  нови  редакции. 
Ако няма да приемаме нови редакции, да се подложи така, както е. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  „Без  ни  най-малко  да  оспорваме  вашето 
право за критичност“ – отпада. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „Без ни най-малко“ до „несъмнено 
е „Медия пул“ – отпада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
когато член на ЦИК иска прегласуване се прегласува. 

Колеги, искам прегласуване на гласуването, което направихме. 
Предлагам абзац първи да отпадне. 
Това  подлагам  на  гласуване  –  предложението  на  господин 

Андреев. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  
Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 5 
(Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов, Йорданка Ганчева). 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  изготвения  отговор  с 
допълнението, направено от господин Арнаудов. 

Режим на гласуване. 
Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  
Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 5 
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(Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов, Йорданка Ганчева). 

Заповядайте, първа беше госпожа Мусорлиева. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласувах  „против“  не  защото  съм 

против да се отговори на безобразния стил на госпожа Паунова, а 
защото  отпадна  първия  параграф.  Даже  считам  за  твърде  мек 
отговора към – как ли да я нарека? – към тази пишеща жена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  „против“, 

тъй като считам, че това писмо няма смисъл да го пращаме в този му 
вид,  в  който  го  гласувахме.  Централната  избирателна  комисия  за 
пореден  път  тръгва  да  минава  по  линията  на  най-малкото 
съпротивление.  Безсмислен  е  този  отговор.  Някой  те  обвинява  в 
нещо ние му се извиняваме. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Солакова за трети отрицателен вот. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И аз кратък отрицателен вот. 
Колеги,  особено  днес,  след  като  се  запознах  с  материал, 

озаглавен  „Държавата  пред  Параграф  22“  на  същия  сайт  съм 
категорично  против  да  се  занимавам  и  отделям  време  и  на 
Централната избирателна комисия при толкова важни задачи, които 
имаме във връзка с организирането на изборите. 

Съжалявам  да  го  кажа,  но  държава,  в  която  живеем  и  се 
надяваме да сме устроени добре и утрешният ден да е по-добър от 
днешния, никога не се намира в Параграф 22. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Правилно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  15 

минути почивка. 

(Почивка) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
в залата сме 22 члена на Централната избирателна комисия, в пълен 
състав сме. Продължаваме днешното заседание. 
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Продължаваме заседанието си с: 
7.  Проекти  на  решения  за  назначаване  на  районни 

избирателни комисии. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  представям  ви  проект 

относно назначаване на  Районна избирателна комисия в 4 изборен 
район – Великотърновски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико 
Търново  с  вх.  №  НС-05-22  от  29.01.2017  г.  Към  писмото  е 
представен  протокол за  проведените консултации от  29.01.2017 г. 
между партиите и коалициите, които са участвали, както и всички 
изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

Видно от  протокола,  на  консултациите  са  участвали  всички 
парламентарно  представени  партии  и  коалиции,  представени  са 
пълномощни,  актуални  състояния  и  всички  предложения  са 
комплектувани, както сме приели в наше Решение № 4130-НС от 26 
януари 2017 г. 

Не е постигнато съгласие между участниците по отношение на 
ръководството  на  Районната  избирателна  комисия  и  то  по 
отношение  на  заместник-председател.  Районната  избирателна 
комисия – Велико Търново е в състав от 13 члена,  съответно има 
двама  заместник-председатели  и  предложенията  са  три:  на 
Политическа партия ДПС за госпожа Шенгюл Хасан с образование 
„Стопанска логистика“. В протокола от представянето й се казва, че 
има опит и е член на РИК и на ОИК. За заместник-председател е 
предложила  и  коалиция  „Реформаторски  блок“  –  това  е  Виктор 
Лясков,  който  е  завършил  право.  И  третото  предложение  е  на 
Патриотичния фронт и то е на госпожа Ивета Стоянова Кабакчиева, 
тя също е завършила право. 

Също  така  не  е  постигнато  съгласие  и  по  отношение  на 
секретар. Има две предложения – на „БСП лява България“ господин 
Христо  Данев,  който  е  завършил  право,  и  на  госпожа  Йорданка 
Христова, която също е с образование право на коалиция „АБВ“. 

Колеги,  аз  ви  предлагам  за  заместник-председател  да  е 
госпожа Шенгюл Хасан, предложена от Политическа партия ДПС, и 
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другият  заместник-председател  да  е  господин  Виктор  Лясков  от 
Реформаторски блок. И за секретар ви предлагам господин Христо 
Данев, предложен от коалиция „БСП лява България“. 

И  като  ръководство:  госпожа  Десислава  Йонкова  от  ГЕРБ. 
Казах  ви  за  двамата  заместник-председатели  и  секретар.  И 
останалите членове, както са изписани: Николина Митева от ГЕРБ, 
Красимира  Петрова  от  ГЕРБ,  Силвия  Дечева  от  ГЕРБ,  Николай 
Илиев от  „БСП лява  България“,  Людмила Кернова от  ДПС,  Иван 
Млъзев  от  ББЦ  и  Милен  Павлов  от  „Атака“.  Допълнително 
утвърждаваме списък на резервните членове. 

Спазени  са  императивните  изисквания  на  закона  – 
председател,  заместник-председател  и  секретар  са  от  различни 
политически  партии,  съответно  е  запазено  съотношението  между 
парламентарно представените партии и коалиции в Четиридесет и 
третото  Народно  събрание.  Централната  избирателна  комисия, 
когато не е постигнато съгласие между участниците по отношение 
на ръководството, в условията на оперативна самостоятелност, може 
да  определи  измежду  направените  предложения  кои  точно  да 
назначи за заместник-председатели  и за секретар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Бойкинова. 

Колеги, коментари? 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз смятам, че заместник-председателите 

трябва  да  са  юристи  и  в  тази  връзка  предлагам  Ивета  Стоянова 
Кабакчиева да заема мястото на Шенгюл Хасан Сармахмудова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други предложения? 
Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Моето  предложение  е  да  се  подкрепи  с 

аргумент:  добре  е  не  само да  има  юристи,  юристи  са  всички,  но 
логистиката от правото към конкретните действия е допълнително 
условие, за да може една комисия да функционира и да се разширят 
възможностите да правим преход не само от право, но и към реални 
действия,  защото  логистиката  се  свързва  и  с  определен  тип 
предметни дейности, за които също се иска компетентност. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, има ли други коментари? Не виждам. 
Чухме  предложението  на  докладчика.  Постъпи  и  в  залата 

предложение. 
Подлагам на гласуване постъпилото в залата предложение от 

господин Арнаудов. 
Режим на гласуване. 
Гласували  22 членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Мария  Мусорлиева,  

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева  и  Таня  Цанева); 
против  –  13   (Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Александър  
Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова). 

Колеги, не се прие това предложение. 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение в състава, предложен от госпожа Бойкинова. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  22 членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 
Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  
Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 2 (Мария 
Мусорлиева, Бойчо Арнаудов и Владимир Пенев). 

Колеги, това е Решение е № 4197-НС. 
Колеги,  продължаваме  със  следващ  проект.  Кой  е  следващ 

докладчик? 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във  вчерашна 

дата в моя папка е качен проект за решение № 4188 – Бургас. 
Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  НС-05-10  от  31.01.2017  г.  от 

областния управител на област Бургас, с което ни е изпратил всички 
документи от проведените консултации, като към тях в допълнение 
са пристигнали от 30.01.2017 г. молба от Драгомир Стефанов, като 
представляващ  Движение  „Гергьовден“,  с  което  е  приложил 
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пълномощното  от  коалиция  „България без  цензура“,  с  която  е 
упълномощен  Георги  Иванов  Маринчев,  присъствал  в 
консултациите за провеждането на консултациите. 

Отделно  от  това  е  пристигнало  и  на  31.01.2017  г.  писмо,  с 
което от  Реформаторски блок е изпратено по имейл пълномощното 
за проведените консултации на техния представляващ. 

И  отделно  от  това  с  вх.  №  НС-05-10/4  от  1.02.2017  г.  е 
пристигнало в оригинал декларацията на Елка Стоянова, предложена 
от  Политическа  партия ГЕРБ  за  председател  на  Районната 
избирателна комисия, тъй като същата е приложена в копие. 

На проведените консултации не е постигнато съгласие между 
политическите сили, с оглед на което и областният управител ни е 
изпратил  документите,  тъй  като  във  връзка  с  назначаването  на 
ръководството  на  Районната  избирателна  комисия,  са  постъпили 
повече от едно предложение за заместник-председател от страна на 
Реформаторски  блок и  Патриотичния  фронт.  И  по  отношение  на 
секретаря също са постъпили две предложения. 

Едното е от партия „Движение за права и свободи“, другото е 
от  коалиция  „Реформаторски  блок“,  като  в  хода  на  самите 
консултации представителят  на Движението  за  права  и  свободи е 
отбелязал,  че  в  предишните  консултации  са  отстъпили 
секретарското  място  на  представителя  на  Реформаторския  блок,  с 
оглед на което те държат секретарят да бъде техен представител. И 
отделно  от  това  има  и  възражение  от  представляващия 
Реформаторски  блок,  който  е  предложил  Иванка  Кирязова  да  се 
счита и за заместник-председател. 

В тази връзка по отношение на председателя не са постъпили 
повече  от  едно  предложение,  по  отношение  на  заместник-
председателите и на секретаря има няколко предложения. 

Моето предложение е  съставът да бъде:  председател – Елка 
Стоянова, предложена от ГЕРБ, за заместник-председател – Георги 
Михов, предложен от коалиция „БСП лява България“, секретарят да 
бъде  от  Движение  за  права  и  свободи  –  Севим  Неджатиева 
Ахмедова,  и  предложението  на  Реформаторския  блок  –  Иванка 
Кирязова за заместник-председател. 
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Оттам нататък членове: Наталия Здравкова Минкова – ГЕРБ, 
Камелия Димитрова Димитрова – ГЕРБ, Силвия Стоянова Желева – 
ГЕРБ, Пламена Танева Апостолова – ГЕРБ, Таня Иванова Стоянова-
Рангелова – ГЕРБ, Божан Желязков Божанов – коалиция „БСП лява 
България“,  Тинка  Асенова  Желязкова  –  „БСП  лява  България“, 
Момчил Николов Момчилов – Реформаторски блок, Росица Велчева 
Димова – Движение за права и свободи, Кремена Недкова Табакова 
–  коалиция  „България  без  цензура“,  Иван  Георгиев  Иванов  - 
„Атака“,  Зоя  Йорданова  Пенева  –  коалиция  АБВ,  Антон  Жеков 
Стоянов – Патриотичен фронт.  

Всички,  които  са  предложени  в  ръководството,  са  бивши 
членове  и  в  ръководството  на  предходни  районни  избирателни 
комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Точно около тази кандидатура като 

заместник-председател  са  обединени  абсолютно  всички. 
Категорично  са  се  обединили  всички.  Така  че  предлагам  Антон 
Жеков  Стоянов  от  Патриотичен  фронт  за  втори  заместник-
председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други предложения? 
Господин Томов. 
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам въпрос към докладчика. 
Може  ли,  ако  има  данни,  разбира  се,  за  това,  да  ни 

информирате за образованието на Кирязова, Стоянов и Ахмедова? 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Тримата  конкуренти  за  позиции  в 

ръководството – Кирязова, Стоянов и Ахмедова. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Севим Неджатиева Ахмедова е с 

висше юридическо  образование.  На  Реформаторски  блок  е  висше 
образование „Право“.  На Патриотичния фронт също е юридическо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други коментари? – Не виждам. 
Ще преминем към гласуване.
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Подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа 
Мусорлиева. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не са се обединили всички около 
Антон Жеков Стоянов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 
подлагам  на  гласуване,  защото  се  уточнява  фактическата 
обстановка. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Представляващият 
Реформаторския блок: за заместник-председател предлагаме Иванка 
Кирязова. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Всички  останали  се  обединяват 
около Антон Жеков. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Къде го пише това нещо? 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Прочети го по-надолу. Няма да се 

караме. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма такова нещо. 
Имаме  възражение.  Тошко  Иванов  –  представител  на 

Реформаторски блок, подписано от него: Предложението за Иванка 
Кирязова да се счита и за заместник-председател. И за секретар, и за 
заместник-председател. По отношение на заместник-председателите 
не сме постигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  в  залата 
постъпи предложение от госпожа Мусорлиева. 

Подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  за 
втория заместник-председател. 

Гласували  22 членове на ЦИК:  за – 12 (Мария Мусорлиева, 
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман и Румен Цачев,);  против – 10 
(Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  
Нейкова,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Мартин Райков,  Росица  
Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Предлагам  за  гласуване  изцяло 

състава на председателското тяло и нататък останалите членове,  а 
именно: председател – Елка Тодорова Стоянова,  ГЕРБ, заместник-
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председател  –  Георги  Кънчев  Михов,  „БСП  лява  България“, 
заместник-председател  –  Антон  Жеков  Стоянов  –  Патриотичния 
фронт, секретар – Севим Неджатиева Ахмедова, ДПС. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Това  предложение  беше  отхвърлено  и  е 
недопустимо. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Беше  отхвърлен  само  той  като 
заместник-председател. Как ще е недопустимо? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпи 
това предложение. 

Има ли други? – Не виждам. 
Колеги,  подлагам на гласуване така направеното от госпожа 

Мусорлиева предложение. 
Режим на гласуване. 
Колеги, отменям гласуването и моля да се слушаме. 
Госпожа Мусорлиева представи като предложение на РИК – 

Бургас: председател от ГЕРБ, заместник-председатели от „БСП лява 
България“ и Патриотичния фронт и секретар от ДПС. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Това  е  идентично с  предишното 
предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 
гласуване. 

Гласували  22 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  
Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман  и  
Румяна  Сидерова);  против  –  9  (Александър  Андреев,  Камелия 
Нейкова, Цветозар Томов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мартин  
Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева). 

Колеги, и това предложение не се прие. 
Колеги,  има  предложение  на  докладчика,  което  сега  ще 

подложа на гласуване. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Понеже виждам как е изписан проектът, 

заместник-председателите са в италик и в друг вид, по отношение на 
единия – на БСП имат съгласие от всички ли, или е техническо? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така. 
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По  отношение  на  единия  от  заместник-председателите  не  е 
имало  никакви  възражения.  При  обсъждането  на  второто 
предложение  са  повдигнати  няколко,  включително  и  за 
секретарското място. С оглед на което аз така съм го поставил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  господин 

Андреев. Имате ли нужда да го припомням? – Нямате. 
Гласуваме. 
Гласували  21 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 
Томов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева); 
против  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Мария Бойкинова и Румен Цачев). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, давам отново почивка за уточняване на документи. 

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
в  залата  сме  18  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия  кворум  и 
продължаваме днешното заседание. 

Колеги,  бяхме спрели до проекта,  който беше докладван  от 
господин Андреев, относно състава на Районна избирателна комисия 
– Бургас. 

Колеги, продължаваме дебата.
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  продължение  на 

направените предложения, докато траеше дебатът, аз се запознавах с 
протокола, за да се убедя как да гласувам. Считам, че е постигнато 
споразумение по отношение на заместник-председателските места и 
затова, ако има предложение, да продължим да го дебатираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо  Ганчева.  Дадох  Ви  думата,  защото  разбрах,  че  е  за 
уточнение. 
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Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ:  Имам предложение за ръководство на 

РИК… 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

не видях, когато вдигахте ръка. 
Прощавайте, господин Арнаудов. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не съм съгласен. Очевидно е, както каза 

докладчикът,  че  не  е  постигнато  съгласие.  Това  е  абсолютно 
сигурно, че няма съгласие. Важното е сега ние да изберем един от 
тия, а които се спори. И ако докладчикът има достатъчно данни и 
нещо ново е станало, да се прегласува.  Ако не – ние вече взехме 
решение,  което  е  отхвърлително  решение  и  няма  защо  то  да  се 
прегласува. Но съгласие няма. Има предложение от Реформаторския 
блок техен представител да бъде назначен за заместник-председател. 
Такава е константната практика на Върховния административен съд, 
че  в такъв случай се  счита,  че  няма съгласие за  целия ръководен 
състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря Ви, 
господин Ивков. 

Ще ползвате ли дуплика? 
Колеги, само ще обясня, че по процедура, колеги, ние знаем, 

че в момент, в който не успяваме, си даваме време по тези преписки 
и ги отлагаме, за да можем след това да назначим. И, колеги, аз не 
съм  дала  номер  на  това  решение,  ако  трябва  да  бъда  напълно 
прецизна. 

Господин  Ивков,  заповядайте.  Обясних  процедурата,  но 
вероятно имате към мен упрек. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Кратка  реплика,  защото  Вие  не  просто 
обяснихте процедурата, а казахте, че не сте дала номер. Това дали 
сте дала номер не значи дали има решение или не. Решението го има 
от момента, в който е упражнен вотът на членовете на Централната 
избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Във  връзка  с  казаното  от  колегата 
Ивков, предлагам прегласуване с ново предложение за ръководство 
на РИК – Бургаски, в следния състав:  председател Елка Тодорова 
Стоянова,  заместник-председател  Георги  Кънчев  Михов,  втори 
заместник-председател  Антон  Жеков  Стоянов,  и  секретар  Севим 
Неджатиева Ахмедова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам реплика – това вече беше гласувано. 

Няма нищо ново, което да налага прегласуване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 
Дуплика ще ползвате ли? – Не. 
Има ли други изказвания? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така направеното от господин 

Арнаудов предложение. 
Гласуваме. 
Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  
Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова  и  Таня  
Цанева);  против – 3 (Александър Андреев,  Ивайло Ивков и Румен  
Цачев). 

Колеги,  подлагам на  гласуване  така  предложения проект  на 
решение ведно със състава на ръководството на РИК – Бургас, който 
току-що гласувахме. 

Режим на гласуване. 
Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  
Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Сидерова и Таня Цанева); против – 2 (Ивайло Ивков и Румен Цачев). 

Това е Решение № 4198-НС.  
Господин Андреев, имате ли следващ проект? 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля, 

продължете.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. 
Следващият  проект  е  №  4185  за  Районната  избирателна 

комисия в 29 изборен район – Хасковски. 
Постъпило е писмо с вх. № НС-05-23 от областния управител 

на  Хасково  от  1.02.2017  г.  в  оригинал,  а  преди  това  в  копие  по 
електронната поща със същия номер, само че от 29.01.2017 г. И тук 
при преговорите мога да кажа, въпреки че за мен не е съгласи, но е 
постигнато  частично  съгласие,  доколкото  по  отношение  на 
председателя  е  постигнало  съгласие  и  не  е  имало  други 
предложения,  за  предложението  от  Политическа  партия  ГЕРБ. 
Комисията  е  13-членна.  За  единия  от  заместник-председателите, 
който  е  предложен  от  коалиция  „БСП  лява  България“,  с  оглед  и 
дългогодишния  му  опит,  това,  че  е  юрист,  бил  е  в  предходни 
общински  и  районни  избирателни  комисии,  а  именно  Татяна 
Стоянова  Пальова-Господинова,  всички  са  се  обединили  около 
нейната  кандидатура,  но  за  втори  заместник-председател  не  е 
постигнато съгласие. Има няколко предложения, а именно от партия 
„Атака“, Патриотичния фронт и от Реформаторския блок. 

С оглед на това, че не е постигнато съгласие по отношение на 
втория заместник-председател,  при преговорите са решили да има 
само един заместник-председател.  (Оживление) И да има секретар, 
който е предложен от Движението за права и свободи. По отношение 
на него също всичките са се обединили. Нямаме второ предложение 
и там. 

Така или иначе, колеги, във връзка с нашето решение, което 
сме  взели  за  сформиране  съставите  на  районните  избирателни 
комисии, РИК-овете са с двама заместник-председатели, с оглед на 
което трябва да бъде назначен и втори заместник-председател. 

В тази връзка само да ви кажа, че всички те са участвали в 
предходни  комисии,  тоест  по  отношение  на  опит  всяко  едно  от 
предложенията го има като членове или като участвали в предходни 
ръководства  на  районни  избирателни  комисии.  Между  трите 
предложения, които ще видите като италик, като образование следва 
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да ви кажа: Юмер Мерт – предложението е от Реформаторски блок, 
е  агроинженер,  тоест  с  такава  специалност;  Рустислава  Захариева 
Жекова  е  с  образование  „Право“,  а  Цветан  Николов  е  завършил 
Търновското военно училище с гражданска специалност ГСМ. 

С оглед на това, че тримата имат еднакъв опит в комисии, но с 
оглед  образованието,  моето  предложение  за  втори  заместник-
председател е да бъде Рустислава Жекова, която е юрист. 

Затова предлагам състав на Районната избирателна комисия: 
председател – Георги Димитров от ГЕРБ, заместник-председател – 
Татяна  Стоянова  Пальова-Господинова  от  коалиция  „БСП  лява 
България“,  Рустислава  Захариева Жекова  от  Патриотичния фронт, 
Хамдие Тасим Сабри от Движението за права и свободи. И членове: 
Димитър  Атанасов  Цветков  от  ГЕРБ,  Георги  Николов  Китов  от 
ГЕРБ,  Албена  Димитрова  Ченгулова,  Юмер  Мехмед  Мерт  - 
Реформаторския блок, Цветан Иванов Николов от „Атака“, Надежда 
Борисова  Колева-Стойчева,  Сениха  Ерхан  Якуб,  Ина  Вескова 
Георгиева и Димитър Петков Иванов. 

Това е моето предложение за състав. Предложени са и резерви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 
Давам думата на господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Предлагам  за  втори  заместник-

председател  –  тоест  за  този,  за  който  не  е  постигнато  съгласие, 
Цветан Иванов Николов, предложен от „Атака“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други? 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  мисля,  че  ако  председателят  и 

заместник-председателят са юристи с такъв опит, както ги представи 
докладчикът, нищо не пречи с друго висше образование да е третият 
заместник-председател. Един инженер не виждам по какво отстъпва 
на  един  военен  или  нещо  друго.  В  смисъл  хората  очевидно  са 
равностойни с оглед на опита си. Аз не подлагам а съмнение думите 
на докладчика, който е видял преписката. 

Затова предлагам Юмер Мехмед Мерт. Нека да гласуваме и 
трите предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО САВОВ: Разбира се. Благодаря. 
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Колеги, има ли друго предложение? – Не виждам. 
Колеги, започвам да подлагам на гласуване предложенията по 

реда на тяхното постъпване. 
Първото предложение беше на господин Пенев относно втори 

заместник-председател Цветан Иванов Николов. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  4 (Владимир  Пенев,  

Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман и Румен Цачев);  против – 15 
(Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  
Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  
Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

Не постигна необходимото мнозинство това предложение. 
Подлагам,  колеги,  на  гласуване  второто  постъпило 

предложение  в  залата  от  господин  Ивков,  а  именно  за  втори 
заместник-председател Юмер Мехмет Мерт. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  9   Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румен  
Цачев);  против  –  10  (Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир  
Пенев,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Румяна  Сидерова  и  Таня  
Цанева). 

Колеги,  и  това  предложение  не  постигна  необходимото 
мнозинство. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на 
решение със състав на ръководство, предложен от докладчика. 

Режим на гласуване. 
Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  
Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков). 

Колеги, това е Решение № 4199-НС. 
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Приключихме  с  Вашите  доклади,  господин  Андреев,  нали 
така? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Цанева. 
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  днешна  дата  в  моя  папка  ви 

предлагам  проект  на  решение  относно  назначаване  на  Районната 
избирателна  комисия  в  10  район –  Кюстендилски,  за  изборите  за 
народни представители. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 
Кюстендил  с  вх.  №  НС-05-20  от  29  януари.  Към  писмото  са 
представени  всички  документи,  спазен  е  редът  по  чл.  60,  ал.  2, 
протокол  ни  е  изпратен.  На  консултациите  са  участвали 
представители  на  всички  парламентарно  представени  партии  и 
коалиции,  които  са  били  надлежно  упълномощени,  но  не  е 
постигнато  съгласие  по  отношение  на  заместник-председател  на 
Районната избирателна комисия. 

Предвид изложеното тук ще направя корекцията – чл. 60, ал. 6 
и  11  –  предложенията  са  следните:  За  председател,  което  не  е 
оспорвано,  е  предложен  Васил  Димитров  Иванов  от  ГЕРБ.  За 
заместник-председател са предложени Александра Колева от ДПС – 
само  с  две  имена,  тъй  като  е  от  Македония,  проверено  е,  като 
Александра  Колева  е  с  висше  образование  „Счетоводство  и 
контрол“.  Следващият  предложен  за  заместник-председател  е 
Любомир  Пенев  Стоилков  от  Реформаторски  блок.  Любомир 
Стоилков е юрист, като в протокола е записано, че той е с опит, бил 
е бивш член на Районна избирателна комисия. И е предложен Иван 
Порфиров  Мишков  от  „Атака“,  който  по  образование  е 
електроинженер. 

Моето  предложение  за  ръководство  за  10  изборен  район  – 
Кюстендил,  е  следното:  Васил  Иванов  от  ГЕРБ  за  председател, 
заместник-председатели  Александра  Колева  от  ДПС  и  Любомир 
Стоилков  от  Реформаторски  блок,  за  секретар  Симеонка  Асенова 
Велкова-Манова  от  коалиция  „БСП  лява  България“,  за  което  е 
постигнало  съгласие.  И  за  членове:  Константин  Димов  Дингозов, 
Десислава  Ангелова,  Десислава  Костадинова,  Марина  Иванова, 
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Миленка Стоянова, Силвия Генкова, Ивайло Анастасов и Десислава 
Шопова. 

Има и списък на резервни членове. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 
Извън  микрофон  се  уточняваха  квалификациите  на 

предложените членове. 
Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Предлагам  за  заместник-председател 

Иван Порфиров Мишков, предложен от „Атака“. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. 
Колеги, други предложения? – Не виждам. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  постъпилото  в  зала  от 

господин Пенев предложение. 
Колеги, гласуваме предложението на господин Пенев. 
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Ивилина  Алексиева,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман и Румен Цачев);  против – 12  (Севинч Солакова,  
Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  
Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  
Иванова, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова и Таня Цанева). 

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 
мнозинство. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на 
решение с ръководство, представено от докладчика. 

Режим на гласуване. 
Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  
Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  
Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова  
и Таня Цанева); против – 2 (Бойчо Арнаудов и Владимир Пенев). 

Това решение е № 4200-НС. 
Имате ли още доклади, госпожо Цанева? 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме с 
господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в днешно заседание в 
папка  с  инициали  ГБ  съм  подготвил  проект  за  решение  относно 
назначаване  на  Районната  избирателна  комисия  в  Първи  изборен 
район – Благоевградски, за изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. Можете да го погледнете. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 
Благоевград  с  входящ  номер  от  29.01.2017  г.  на  Централната 
избирателна  комисия.  Към  писмото  са  представени  документите, 
установяващи  спазването  на  реда  по  чл.  60,  ал.  2  от  Изборния 
кодекс,  протокол  от  29.01.2017  г.  за  проведени  консултации  за 
състав  на  РИК  между  партиите  и  коалициите,  както  и  всички 
изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

В  консултациите  са  участвали  представители  на  всички 
парламентарно  представени  сили  и  коалиции,  надлежно 
упълномощени.  Не  е  постигнато  съгласие  между  участниците  по 
отношение на ръководството на Районната избирателна комисия в 
Първи изборен район – Благоевградски. 

Предвид разпоредбите на Изборния кодекс и наше Решение № 
4130 от 26 януари 2017 г. предлагам да вземем решение. 

Само  искам  да  уточня,  колеги,  че  по  отношение  на 
председателя  е  предложена  кандидатура  от  Политическа  партия 
ГЕРБ и там няма спор.  По отношение на  секретаря  е  предвидена 
една кандидатура от Политическа партия ДПС и там няма спор. По 
отношение на  заместник-председателите  обаче са  предложени три 
лица. По реда на партиите и коалициите, които са ги предложили, 
съгласно  протокола,  от  „БСП лява  България“  се  предлага  Йордан 
Стефанов  Симонски,  който  е  с  образование  „История“.  От 
Реформаторски блок се предлага Георги Викторов Мавродиев, който 
е  юрист  по  образование.  И  от  Патриотичния  фронт  се  предлага 
Велислав Кирилов Балев, който също е с юридическо образование. 

Искам  да  обърна  внимание  относно  упълномощаването  на 
участвалия в преговорите представител на Политическа партия на 
коалиция АБВ е  приложен наш протокол  № 461  от  19.01.2017  г. 
относно  доклад  на  Румяна  Сидерова,  която  е  докладвала,  че  има 
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промяна,  постъпило  е  допълнително  пълномощно  от  господин 
Първанов, който е упълномощил Константин Василев Проданов да 
подписва  анекса,  тъй  като  Константин  Василев  Проданов  вече  е 
представляващ  партия  АБВ.  И  пълномощното  на  участвалия  в 
консултациите  представител  на  АБВ  е  подписано  от  новия 
представляващ АБВ Константин Проданов. 

Колеги,  както ви казах,  предложени са  три лица.  Безспорни 
като кандидатури са председателят и секретарят. Дали Централната 
избирателна  комисия  ще  предпочете  двамата  юристи,  а  третата 
кандидатура на „БСП лява България“ е историк… 

Предлагам  в  ръководството  като  заместник-председател 
Йордан  Стефанов  Симонски  от  „БСП  лява  България“,  като 
аргументите ми са, че на първо място, въпросната партия има трима 
представители в Районната избирателна комисия, съгласно квотното 
разпределение,  Реформаторския  блок  има  двама,  а  Патриотичния 
фронт има право на един представител, които също са заявили, че 
иска да е заместник-председател единственият им представител. 

Искам  да  ви  кажа,  че  Йордан  Стефанов  Симонски  е  бил 
дългогодишен член на РИК, ОИК и т.н. и винаги в качеството на 
заместник-председател,  ако  не  се  лъжа.  А  Георги  Мавродиев, 
другото  предложение,  което  е  за  заместник-председател,  на 
Реформаторски  блок  е  юрист  и  също  е  бил  член  и  заместник-
председател  на  районна  избирателна  комисия  в  предишни  нейни 
мандати, както и Велислав Кирилов Балев от Патриотичния фронт 
също е бил член на районни избирателни комисии. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Какво е предложението? 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Предложението  е  за  Георги  Викторов 

Мавродиев от Реформаторски блок и Йордан Стефанов Симонски от 
„БСП лява България“. Като аргументите ги казах преди малко, тъй 
като  коалиция  „БСП  лява  България“  има  повече  представители  в 
РИК и считам, че трябва да има представител в ръководството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. 

Колеги, коментари? 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз предлагам за заместник-председател 
Велислав Кирилов Балев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 
предложения? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  постъпилото  в  залата 
предложение от господин Арнаудов. 

Режим на гласуване. 
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  
Христов,  Катя  Иванова,  Румен  Цачев);  против  –  12  (Севинч 
Солакова,  Александър Андреев,  Камелия Нейкова, Георги Баханов,  
Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румяна  
Сидерова). 

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 
мнозинство. 

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение от 
докладчика със състав, предложен от докладчика. 

Режим на гласуване. 
Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  
Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  
Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова); 
против – 3 (Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов и Владимир Пенев). 

Изчетете състава. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  след гласуването от 

Централната избирателна комисия само искам да ви информирам, че 
съставът на Районната избирателна комисия в Първи изборен район 
– Благоевградски, придобива следния вид: Мартин Христов Бусаров 
от Политическа партия ГЕРБ, председател; заместник-председатели 
–  Йордан  Стефанов  Симонски  от  „БСП лява  България“  и  Георги 
Викторов  Мавродиев  от  Реформаторския  блок,  секретар  Бехра 
Ахмед Осман от ДПС. И членове: Елена Иванова Панчева, Димитър 
Станкев Колев, Весела Александрова Цонкова-Стоянова, Маргарита 
Кръстева  Тодорова,  Антоанета  Кирилова  Богданова,  Мария 
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Николова Стойнева, Илия Олегов Милев, Мустафа Муса Сирачки, 
Елена Христова  Димитрова,  Изабела  Божидарова  Божилова,  Янко 
Кирилов  Иванов,  Йорданка  Бориславова  Борисова.  Като  правя 
уточнението, че са спазени пропорциите, както е в Изборния кодекс 
и в нашите решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
И, колеги, да дам номер на това решение – № 4101-НС. 
Това е Вашият доклад, господин Баханов. 
Господин Райков разбирам, че е докладвал преди това. 
МАРТИН РАЙКОВ: Да, имаше съгласие. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме с 

господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  проектът,  който  съм  подготвил,  е  в  моя 

папка в днешно заседание с № 4209 и е за назначаване на Районната 
избирателна  комисия  в  13  изборен  район  –  Пазарджишки,  за 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  област 
Пазарджик с вх. № НС-05-13 от 29 януари 2017 г. на Централната 
избирателна  комисия.  Към  писмото  са  представени  документи, 
установяващи  спазването  на  реда  по  чл.  60,  ал.  2  от  Изборния 
кодекс,  както  и  протокол  от  29  януари  2017  г.  за  проведените 
консултации и за състава на Районната избирателна комисия между 
партиите и коалициите, както и всички изискуеми документи по чл. 
60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

На  консултациите  са  участвали  надлежно  упълномощени 
представители  на  всички  парламентарно  представени  партии  и 
коалиции.  Не  е  постигнато  съгласие  между  участниците  по 
отношение на ръководството на Районната избирателна комисия в 
13  изборен  район  –  Пазарджишки.  И  по-точно  няма  съгласие  по 
отношение на разпределението на двете заместник-председателски 
места. Има три направени предложения. 

Ще ви прочета  състава,  който е  предложен,  и  след  това  по 
отношение  на  самото  ръководство  ще  се  върна  с  направените 
предложения и съответно гласуване по-нататък.
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За председател  е  предложен Йордан Кирилов Кожухаров от 
ГЕРБ.  За  заместник-председатели:  Атанаска  Стоичкова  Гочева  от 
„БСП лява  България“,  втори  заместник-председател  Крум  Иванов 
Иванов  от  Патриотичния  фронт.  Емилия  Петрова  Лазарова  е 
предложена за заместник-председател от АБВ. За секретар има едно 
предложение  и  това  е  Васвие  Байрамалиева  Мехмедова  от  ДПС. 
Членове: Георги Лазаров Добрев от ГЕРБ, Сашо Асенов Гешев от 
ГЕРБ, Янчо Николов Дрянов от ГЕРБ, Йордан Стефанов Димитров 
от  „БСП  лява  България“,  Али  Мехмедов  Чешмеджиев  от  ДПС, 
Стойко  Николов  Власев  от  Реформаторски  блок,  Петър  Петров 
Белчев от „Атака“, и Ивайла Николаева Георгиева от ББЦ. 

Както  казах  в  началото  на  доклада  –  има  три  направени 
предложения  за  двете  заместник-председателски  места:  Атанаска 
Гочева  от  „БСП  лява  България“,  Крум  Иванов  от  Патриотичния 
фронт и Емилия Лазарова от АБВ. И тримата са юристи. След като 
проверих  в  предишни  районни  избирателни  комисии  и  въобще 
техния  опит  в  предишни  избирателни  комисии,  установих,  че 
Атанаска Стоичкова Гочева, предложената от БСП кандидатка има 
такъв  опит,  тя  е  била  член  на  Районна  избирателна  комисия,  а 
Емилия Петрова Лазарова е била заместник-председател. 

Затова предлагам двете заместник-председателски места да се 
заемат  от  Атанаска  Стоичкова  Гочева  от  БСП и  Емилия Петрова 
Лазарова от АБВ. Като председател е Йордан Кирилов Кожухаров и 
секретар Васвие Байрамалиева Мехмедова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Сюлейман. 

Колеги, коментари? 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Предлагам  Крум  Иванов  Иванов  за 

заместник-председател на мястото на Емилия Петрова Лазарова. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Считам,  че  предложението  на 

колегата Арнаудов не беше коректно, поне нямаме такава практика – 
досега  не  сме  предлагали  на  мястото  на  единия,  а  предлагаме  за 
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заместник-председателско място. Защото така излизаме, че заменяме 
колегите  един  с  друг.  Така  мисля.  Госпожо  председател,  Вие 
преценявате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  не 
редактирам.  Сега  ще  дам  думата  на  господин  Арнаудов,  защото 
разбирам смисъла на предложението. 

Искате ли да прецизирате? 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  В  тази  връзка  ще  предложа  за 

заместник-председатели Атанаска Стоичкова Гочева и Крум Иванов 
Иванов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други предложения? 
Заповядайте, господин Цачев. 
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  също  мисля,  че  е  некоректно 

предложението две неща едновременно да се предлагат. Аз мога за 
едното да гласувам по един начин, за другото лице да гласувам по 
друг начин. Нека да се правят предложенията едно по едно, както 
досега. Да не променяме начина на предлагане и на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
аз  ви моля да бъдем достатъчно либерални и да предлагаме така, 
както намираме за добре. 

Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: На мен ми се струва, че предложението 

беше ясно, но за да няма недоразумения, предлагам за заместник-
председател Крум Иванов Иванов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Арнаудов,  едно  или  две  предложения  имате?  Мисля,  че  остава 
второто с двете имена за заместник-председатели. 

И след това е предложението на господин Пенев. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  господин 

Арнаудов – госпожа Гочева и господин Иванов. 
Режим на гласуване. 
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Ивилина  Алексиева,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Катя  Иванова  и  Румяна  
Сидерова);  против  –  13  (Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  
Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

49



Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Таня Цанева). 

Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Искам, за да мога да се ориентирам 

да попитам колегата докладчик.
Колега докладчик, извинявайте, Вие докладвахте коректно, но 

искам  да  повторите  образованията  и  опита  на  конкурентите  за 
заместник-председателското място. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  И тримата са юристи като с опит са 
Емилия Петрова Лазарова от АБВ, тя е била заместник-председател 
в предходната РИК, и Атанаска Стоичкова Гочева – и тя е била член. 
А Крум Иванов Иванов е юрист, той е по-млад, няма опит в изборни 
комисии и именно с това обосновах моето предложение – затова, че 
са опитни двамата кандидати: на БСП и на АБВ да заемат заместник-
председателските места. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Сюлейман. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  правя  предложение  във 

връзка  с  доклада  на  колегата  Сюлейман,  за  цялостен  състав  на 
ръководството. Председател – както е предложен представителя на 
Политическа партия ГЕРБ. За заместник-председател представителя 
на Патриотичен фронт. За заместник-председател за второто място 
Вие споменахте, че представителят на коалиция АБВ има опит като 
заместник-председател.  И секретар  представителя  на  Политическа 
партия ДПС. 

В допълнение  мисля,  че  АБВ досега  не  си спомням да  сме 
гласували за представител в ръководен състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други предложения? – Не виждам. 
Господин Пенев, първо по време беше Вашето предложение. 

М оля да го повторите, за да го подложа на гласуване. След това ще 
подложа на гласуване предложението на госпожа Ганчева. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Предложих  за  заместник-председател 
Крум Иванов Иванов. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: То е същото. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Оттеглям си предложението. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение 

в залата от госпожа Ганчева за цялостен състав на ръководството. 
Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 14 (Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
Райков и Таня Цанева); против – 4 (Ивилина Алексиева, Александър 
Андреев, Метин Сюлейман и Румяна Сидерова). 

Колеги, този състав беше приет.
Сега подлагам на гласуване целия проект на решение, ведно с 

този състав. 
Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  
Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков и Таня Цанева); против – 3 (Александър 
Андреев, Метин Сюлейман и Румяна Сидерова).

Колеги, това е Решение № 4202-НС. 
Колеги, продължаваме със следващ докладчик. 
Заповядайте, госпожо Грозева. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви. 
Колеги,  в  моя папка от днешна дата са качени два проекта. 

Проект № 4200 е РИК 12 – Монтана. 
Постъпило е писмо от областния управител на област Монтана 

с вх. № НС-05-14-1 от 31 януари 2017 г. Към писмото са представени 
всички необходими документи при спазването на реда на чл. 60, ал. 
2,  протокол  от  29  януари  2017  г.  за  проведени  консултации  за 
състава на РИК между партиите и коалициите. На консултациите са 
участвали  представители  на  абсолютно  всички  парламентарно 
представени  партии  и  коалиции,  надлежно  упълномощени.  Не  е 
постигнато съгласие за ръководството, за състава е постигнато. Като 
в  протокола,  който  са  ни  изпратили,  както  и  в  придружителното 
писмо  всъщност  пише,  че  участващите  в  консултацията 
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представители  на  политическите  партии  и  коалиции  постигнаха 
съгласие  относно  председател  на  РИК  –  Монтана  да  бъде 
представителят  на  Политическа  партия  ГЕРБ  Валери  Иванов 
Димитров. И секретар на РИК – Монтана да бъде представителя на 
„БСП  лява  България“  Камелия  Александрова  Илиева.  Тоест  не  е 
постигнато  съгласие  за  двете  заместник-председателски  места,  за 
които има три предложения, а именно: Галина Младенова Евгениева 
–  представител  на  ДПС,  дългогодишен  участник  в  районни 
избирателни  комисии,  включително  и  в  предходната  за 
президентските  избори;  Зорница  Витанова  Горанова-Маркова  от 
Реформаторския  блок;  и  Петя  Гаджовска-Томова  от  „Атака“.  За 
секретар – Камелия Александрова Илиева от „БСП лява България“ – 
също дългогодишен член на РИК и на ОИК – Монтана. 

Моето  предложение,  колеги,  е  заместник-председателските 
места  да  бъдат  заети  от  Галина  Младенова  Евгениева  – 
представителя на ДПС като дългогодишен представител, и от Петя 
Найденова Гаджовска-Томова – представителя на „Атака“. И ще ви 
кажа защо. Аз имам една справка,  която водя относно това какви 
места  се  полагат  на  политическите  партии  в  ръководството.  На 
Политическа партия „Атака“ се полагат трима члена, а досега има 
само двама заместник-председатели. 

Поради  тази  причина  ви  моля  да  подкрепите  това  мое 
предложение  и  да  гласуваме  състава  на  комисията  в  Монтана  в 
състава, както ви казах като ръководство, и членове: Елица Илиева 
Михайлова,  Петя  Петрова  Кирилова,  Диана  Иванова  Иванчева, 
Светлин  Николов  Лазаров,  Румен  Димитров  Гоцов,  Зорница 
Витанова  Горанова-Маркова,  Борис  Георгиев  Иванов,  Малинка 
Димитрова Аврамова, Петко Кирилов Петков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? – Не виждам коментари. 
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 
Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  
Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  
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Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, това е Решение № 4203-НС.
Госпожо  Грозева,  това  ли  е?  Имате  още  един  доклад. 

Заповядайте. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект, колеги е за 26 РИК – 

Софийска област, който е в същата папка. 
Постъпило  е  писмо  от  областния  управител  на  Софийска 

област с вх. № НС-05-28 от 30 януари. Към писмото са представени 
всички необходими документи при спазване на реда на чл. 60, ал. 2 
от  Изборния  кодекс,  протокол  от  29  януари  за  проведени 
консултации, както и всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 
4 от Изборния кодекс. 

На  консултациите  са  присъствали  всички  парламентарно 
представени  партии  и  коалиции,  надлежно  упълномощени. 
Пълномощното  на  представителя  на  Реформаторски  блок  беше 
представено в оригинал и приложено към преписката. 

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на 
Районната  избирателна  комисия  26,  или  по-точно  относно 
заместник-председателските места. Относно председателското място 
единодушно е прието да бъде назначен представителят на ГЕРБ Иво 
Димитров Тодоров с образование „Право“. За секретарското място 
да бъде заето от Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова от „БСП 
лява България“ – също юристка по образование. И двамата, които 
прочетох,  да  участвали  в  районни  избирателни  комисии, 
включително и в предходната за президентските избори. 

За заместник-председатели има три предложения. Едното е на 
Елеонора  Георгиева  Николова  –  представител  на  ДПС, 
дългогодишен  участник  в  районни  избирателни  комисии, 
включително  и  в  тази  за  президентските  избори.  Следващото 
предложение за заместник-председател е за Десислава Никифорова 
Иванова,  представител  на  „Атака“  –  също  като  заместник-
председател  участвала  в  Районна  избирателна  комисия  за 
президентските  избори.  И  Теодора  Спасова  Салагьорова  – 
представител на Патриотичния фронт. 
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Аз ви предлагам, колеги, ръководството на 26 РИК да бъде: 
Иво  Димитров  Тодоров  от  Политическа  партия ГЕРБ,  заместник-
председател Елеонора Георгиева Николова от  Политическа партия 
ДПС,  следващият  заместник-председател  Десислава  Никифорова 
Иванова  –  представителят  на  „Атака“.  И  за  секретар  Екатерина 
Драганова  Клечкова-Димитрова  от  „БСП  лява  България“.  За 
членове:  Венера  Николова  Безинова-Раева,  Стилиян  Кирилов 
Димитров, Явор Иванов Саздов, Лазарина Василева Бонева, Дияна 
Тонева  Панайотова,  Лора  Ангелова  Ангелова,  Наделина  Иванова 
Джупанова и Светозар Манолов Стоянов. 

Районната избирателна комисия да встъпи в правомощията си 
на 4 февруари 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  искам  да  предложа  цялостно 

ръководство  на  комисията  в  следния  състав:  председател  Иво 
Димитров  Тодоров,  за  заместник-председатели  Десислава 
Никифорова Иванова и Теодора Спасова Салагьорова,  за секретар 
Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз моля докладчикът да изясни само кое го 
кара да предпочете Десислава Иванова пред Салагьорова и дали има 
изобщо диплома за висше образование, тъй като е твърде младичка – 
на 23 години е. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Десислава е завършила „Международни 
отношения“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: На 23 години? 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: А това, което попитахте, мислех, че съм 

ви го съобщила, е същото ми съображение. Казах ви. Патриотичният 
фронт,  колеги,  който  по  принцип  при  квотното  разпределение 
имаше  право  на  4  члена,  към  настоящия  момент  е  получил  8 
заместник-председателски  места.  Затова  го  предложих,  нямах 
предвид да разделям хората. Но считам, че след като сме правили 
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тези  разпределения  би  следвало  да  отдадем  и  на  другите,  да  се 
придържаме към тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, има ли други предложения? 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Грозева,  можете ли да ми 

повторите,  тъй  като  имената  са  ми  много  познати,  в  предходния 
състав за предните избори, понеже Вие отговаряте за тази област, 
какъв беше съставът. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Иво  Тодоров  е  бивш  член  на 
президентската,  Елеонора  Георгиева  Николова  –  също 
дългогодишен,  включително  е  участвала  и  в  президентските, 
Десислава  Никифорова  Иванова  е  била  заместник-председател  на 
президентските  избори.  И  Екатерина  Димитрова-Клечкова  е  била 
също секретар в Районна избирателна комисия 26 в президентските 
и в предходните районни избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други? 
Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам Елеонора за секретар. Тя е 

дългогодишен. Това е моето предложение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед направените предложения аз 

ще направя предложение за цялостния състав на тази комисия. И с 
оглед  на  това,  аз  съм обосновавала  и  при  предходни назначения, 
считам,  че  след  като  всички  имат  опит,  би  следвало  ЦИК, 
преценявайки,  да  ги  разпредели  в  ръководния  състав,  така  че  да 
създадем една работеща комисия. 

Аз  предлагам  председател  да  бъде  представителят  на 
Политическа  партия  ГЕРБ.  Заместник-председателите  да  бъдат 
представителите на „БСП лява България“ и „Атака“.  И секретар – 
представителя на ДПС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Райков. 
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МАРТИН РАЙКОВ: Имам едно питане към докладчика – този 
председател  на  РИК  председател  от  предишните  президентски 
избори ли е? 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не. Той беше член. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Явор Саздов беше. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Явор Саздов сега е член. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Има думата господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тъй  като  достатъчно  много 

предложения се направиха, мисля, че едно в повече няма да… 
Аз  също  предлагам  цялостен  състав,  а  именно:  Екатерина 

Драганова-Клечкова  –  председател.  Иво  Димитров  Тодоров  – 
заместник-председател.  Десислава  Никифорова  Иванова  – 
заместник-председател.  И  Елеонора  Николова  –  секретар. 
(Оживление)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  категорично  възразявам 
срещу  така  предложения  от  колегата  Андреев  състав  на 
ръководството и ще се обоснова с преписката и с протокола, който 
пристига при нас, защото Централната избирателна комисия трябва 
да прецени и въз основа на данните и обективираните волеизявления 
в протокола. 

По  време  на  консултациите,  които  се  провеждат,  първо, 
единодушно се съгласяват с председателското място на Политическа 
партия ГЕРБ. Извинете, възраженията са по отношение на личността 
на  представителя  на  Политическа  партия  ГЕРБ.  След  което 
представляващия Политическа партия ГЕРБ предлага господин Иво 
Димитров Тодоров. Доколкото разбрахме от доклада – също член на 
предходни  комисии.  Още  повече  считам,  че  Политическа  партия 
ГЕРБ на база писмото и на база квотното разпределение, което ни 
беше  представено  при  взимане  на  решението  за  назначаване  на 
районните  избирателни  комисии,  е  първа  политическа  сила  в 
разпуснатия парламент. 

И още повече, колеги, в този мандат ние знаем, че в Софийска 
област има трайна практика представителят на Политическа партия 
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ГЕРБ да заема председателското място. Не считам, че предстоящите 
предсрочни, още повече, избори са повод да създадем прецедент и 
представителя  на  най-голямата  политическа  партия  да  има 
заместник-председателско място. 

Моля  да  прекратим  дебата  (реплики)  и  да  подложим  на 
гласуване така направените предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  в  изказването  на  госпожа  Ганчева  има  две  части  – 

изказване и процедура. 
По отношение на изказването имате ли реплики? 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев. 
Имам  реплика  към  колегата  Ганчева,  защото,  доколкото  аз 

виждам от предложението и от доклада на колегата Грозева, да, по 
отношение  на  председателя  е  оспорено,  след  което  е  предложено 
друго лице, но по отношение на секретаря не е имало друго, освен 
предложението на „БСП лява България“. Поне не е в италик. Аз не 
го виждам. Имало е по отношение на заместник-председателите. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  Елеонора  Николова  е 
предложена  за  заместник-председател  и  в  скоби  евентуално 
секретар. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Евентуално. Основният спор е за 
заместник-председателите.  В  предложението,  което  колегата 
Ганчева направи, тя размести и секретарското място от „БСП лява 
България“ отиде за заместник-председател. Затова аз лично считам, 
че при това положение няма никакво съгласие и не виждам какво е 
основанието моето предложение да не бъде прието. 

А обосноваването на всичкото – дали е първа или не и какво е 
положението, мисля, че всяко едно предложение би следвало да бъде 
гласувано поотделно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Имате право на дуплика. 
Заповядайте за дуплика. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Дупликата ми е в частта на репликата на 

колегата  Андреев,  че  обосноваването  с  първа,  втора,  трета,  пета 
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политическа  сила…  Колеги,  аз  си  позволих  да  направя  такова 
обосноваване, защото за приемането на решенията, които в момента 
вървят,  аз  лично,  за  да  мога  да  гласувам,  съм  се  запознала  с 
протоколите от проведените консултации. И навсякъде,  колеги, по 
места  това  е  мотив  за  постигнатите  споразумения,  които  ние 
гласувахме,  и  съответно  за  постигнати  частични споразумения по 
отношение на ръководния състав в районните избирателни комисии. 

Ако  считате,  колеги,  че  първа  политическа  сила  не  е 
достатъчен мотив, аз не знам какво би могло да бъде друг мотив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Вие имате обратна процедура, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Допълвам  мотивите  на  колегата 

Андреев. Може да е първа политическа сила, но по разпределението 
дотук сме назначили 27 председатели от ГЕРБ… 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имах направена процедура. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, нека да прекратим. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова,  ще  гласуваме  процедурата  по  прекратяване.  Ако  тя 
получи мнозинство… 

РУМЯНА СИДЕРОВА: 27 председатели на ГЕРБ има дотук. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам 

на гласуване процедурата по прекратяване на разискванията по тази 
преписка. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 12 (Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румен  Цачев); 
против  –  7  (Ивилина  Алексиева,  Александър  Андреев,  Иванка 
Грозева, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня  
Цанева). 

Колеги, не се подкрепи тази процедура. 
Позволете ми кратък отрицателен вот. 
Струва ми се, че можем в дискусията да стигнем до решение и 

затова, според мен, тя трябва да продължи. 
Процедура ли имате? 
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Заповядайте за процедура. 
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ви  предлагам  да 

отложим  разглеждането  на  назначаването  на  тази  районна 
избирателна комисия. Папката е при мен. Моля абсолютно всички, 
които  пожелаят,  да  дойдат  да  се  запознаят  с  предложенията  и  с 
документите,  които  са  представени.  Не  е  късно  утре  отново  да  я 
разгледаме, ако се съгласите с отлагане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 
процедура. 

Има ли обратно предложение? – Не виждам, колеги. 
Подлагам го на гласуване. 
Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  
Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  
Цачев  и  Таня  Цанева);  против  –  9  (Мария  Мусорлиева,  Бойчо 
Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  
Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков  и  Румяна  
Сидерова). 

Колеги, не се прие това предложение. 
Продължаваме дискусията днес. 
Първа заявила се беше госпожа Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Подкрепям направеното предложение 

от господин Андреев. Основанията ми са следните. 
Имаме  в  закона  принцип,  който  казва,  че  трябва  да  има 

съответното  представителство  в  ръководствата  на  районните 
избирателни  комисии,  което  съответства  на  съотношението  на 
политическите  партии.  Имаме  решение,  имаме  и  разпределение, 
което  ни е  направил  колегата  Емануил Христов,  според  което  на 
Политическа партия ГЕРБ се полагат 11 председателски места, ако 
не  се  лъжа.  Поправете  ме,  може  и  да  греша.  Председатели  и 
секретари  –  11  и  10+3,  не  мога  да  разбера  защо,  заместник-
председателски. 

Дотук  председателските  места,  които  получи  Политическа 
партия ГЕРБ са 27. Поради което, при наличието на предложение и 
за  алтернативна  кандидатура  за  председател,  аз  подкрепям 
кандидатурата на Катя Клечкова, като подкрепям предложението на 

59



господин Андреев. Още повече, че Катя Клечкова, освен че е била в 
предшестващи  районни  комисии,  няколко  на  брой,  е  била  и  в 
общински избирателни комисии и има богат опит. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз лично не съм запозната с 
изчисленията, които е правил някакъв колега. Мисля, че споменаха 
името на колегата Емануил Христов. Не съм запозната и не съм го 
имала  предвид,  когато  съм  гласувала.  Направих  по  предишно 
решение предложение, защото никъде не срещнах на АБВ, мисля, че 
аз предложих да го включим в ръководен състав. 

Не знам защо и кое налага, може би госпожа Грозева си следи 
най-подробно  колко  РИК  не  назначихме,  колко  ни  остават,  кое 
наложи точно при този РИК да броим, видите ли,  и то когато се 
прави  предложение  за  конкретна  политическа  сила  да  бъде 
председател, и се обосновава това предложение, кое налага да броим 
кой колко… Ами, колеги, хайде като ще броим, пък да споменем 
колко  са  съгласията.  Защото  да  ви  питам аз  когато  има  съгласие 
какво правим и къде броим, и откъде вадим. 

Има споразумение по отношение на конкретните колеги, които 
ще способстват да се осъществят и произведат предстоящите избори 
и ние започваме да борим, когато ни остават пет РИК-а, конкретно 
за Софийска област,  и конкретно когато се прави предложение за 
политическа  сила.  И  тук  аргументите,  които  се  сблъскват, 
включително моите и на колегата Сидерова,  и на колегите,  които 
правят, са първа и друга политическа сила. 

Ако тези мои мотиви притесниха колегите отсреща, оттеглям 
си  мотивите  по  отношение  на  първа  политическа  сила,  защото  е 
общоизвестно,  че  Политическа  партия ГЕРБ е  първа  политическа 
сила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Взех  повод  от  предложението  на 
колегата  Ганчева,  за  да  извади  от  ръководството  на  една  от 
районните комисии коалиция „БСП лява България“, тя предложи да 
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бъде АБВ – нямам нищо против, решението е прието, – защото на 
него му се полагат три места в ръководството, а пък има досега две. 

Освен това  моето основание се  намира в  чл.  61,  ал.  5:  При 
назначаване  членовете  по  ал.  4,  включително  председател, 
заместник-председатели  и  секретар,  се  запазва  съотношението 
между парламентарно представените партии и коалиции. 

И  доколкото  ние  назначаваме  всичките  РИК-ове,  трябва  да 
запазим едно съотношение. Затова съм взела това предложение. Не 
може всички представители да са само на една политическа сила, 
още повече,  че  тук няма постигнато  споразумение.  Там,  където  е 
имало споразумение аз не съм повдигала въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте за лично обяснение. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не знам, госпожо председател, в коя 

процедура сме – реплика, дуплика. 
Колега Сидерова, при цялото ми уважение към  Вас и с оглед, 

както  Вие  обичате  да  цитирате  проблемите  Ви,  аз  Ви  моля  за 
пореден  път  от  този  микрофон  в  тази  зала,  да  не  бъдете 
субективните ми мои възприятия, когато предлагам нещо. Защо съм 
направила предложението за коалиция АБВ аз се обосновах. Не съм 
многократна и повече не дължа обяснение,  при все че  се гласува 
решението вече. 

Считам,  че  члена  от  Изборния  кодекс,  който  цитирате,  е 
неотносим към дебата, който се води. 

Колеги, още повече, госпожо Сидерова, не съм съгласна с Вас, 
че  няма  постигнато  съгласие.  Ние  значи  тотално  ще  преобърнем 
водените  консултации,  защото  входа  на  консултациите, 
упълномощения представител на Политическа партия ГЕРБ, който е 
бил,  дори,  колеги,  с  оглед  постигане  на  съгласие  е  сменено  и 
конкретното лице. 

Извинете  отново,  госпожо  председател,  за  процедурите,  ще 
помоля да преминем към гласуване на предложенията така,  както 
постъпиха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Имаше лично обяснение и имаше… 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това не беше лично обяснение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Казах  лично 
обяснение. 

Колеги,  отново  има  процедура  за  прекратяване  на 
разискванията. 

Заповядайте по начина на водене. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, считам, 

че тук изпаднахме в едни безплодни дискусии относно това двама 
колеги, които стоят един до друг да обясняват единия каквото искал 
да  каже  другия  и  да  защитава  неговата  позиция.  Визирам  точно 
колегите, които са. Аз не казвам кои колеги са един до друг. Седят 
всички един до друг. Така че не знам какво лично обяснение искате, 
без да споменавам името на някой. Може да съм имал предвид някои 
други колеги. 

В момента имаме безспорни дискусии,  един колега  от ЦИК 
прави предложение, мотивира си го, другият колега взима думата, за 
да домотивира предложението на другия колега. Сега, ако не могат 
да  си  направят  мотивирани предложения,  да  не  занимават  цялата 
комисия с техните предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Това беше по начина на водене. 
Процедура – господин Цачев. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам лично обяснение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  да  си 

направи процедурата и ще дам за лично обяснение. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаема госпожо председател,  предлагам 

10 минути почивка. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинявайте, 

господин Цачев, но госпожа Сидерова има лично обяснение. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Добре, след което моля да се разгледа. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател,  в 

момента нарушавате  процедурата.  Не съм споменавал имена и  не 
съм посочил конкретни колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Лично обяснение 
– заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Вземам за втори път думата. Личното 
ми обяснение е, че е очевидно за кого става дума. 
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Колеги,  всеки  има  право  да  обосновава.  Няма  постигнато 
съгласие ви казвам като лично обяснение, което е изрично записано 
в протокола. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Това  е  грубо  нарушение,  госпожо 
председател. Абсолютно нарушение на правилника. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Същото като Вашето. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова за личното обяснение. 
Аз благодаря на господин Баханов за процедурата по начина 

на водене, на госпожа Сидерова за личното обяснение и припомням 
чл. 22 от нашия правилник, съгласно който всеки член на комисията 
има  право  на  лично  обяснение,  когато  в  изказване  по  време  на 
заседанието е засегнат лично или поименно. 

Господин Цачев искаше процедура. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Само  да  кажа,  че  тук  не  засегнах 

госпожа Сидерова нито лично, нито поименно. 
Благодаря Ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Лично  се  е 

почувствала засегната. 
Заповядайте. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам 10 минути почивка да се 

изясните кой как се е почувствал в залата, извън залата, в тоалетната 
и да вземем да си свършим накрая работата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дами и господа, 
много е топло и бих искала да отворим прозорците също така, за да 
влезе въздух. 

Давам 10 минути почивка. 

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
в залата сме 17 членове на ЦИК, имаме необходимия кворум. 

Продължаваме днешното заседание. 
Колеги, достатъчно състави на РИК назначихме днес, остават 

още седем. Нека продължим с тях утре, когато вече сме отпочинали. 
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Нека  днес  да  докладваме  още  две  преписки,  които  ми  се 
струват важни, и след това да закрием заседанието. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,   във  вътрешната 

мрежа  –  вх.  №  НС-04-1/1  от  02.02.3017  г.,  едно  писмо  по 
електронната  поща  от  Министерството  на  финансите  с  един 
предложен текст, който да е допълнение към ПМС № 31 от 2017 г. за 
приемане  на  план-сметката.  В  изпълнение  на  решението  на 
Върховния административен съд и във връзка  с  осигуряването на 
машинно гласуване, предлага се да се включи разпоредба, с която да 
се  предвиди  по  реда  на  чл.  109,  ал.  3  от  Закона  за  публичните 
финанси да се покрие цената по договор или договори за обществена 
поръчка във връзка с осигуряването на машинно гласуване, които се 
включват в план-сметката по чл. 1. 

В  писмото  по  електронната  поща,  както  виждате,  се  иска 
съгласуване на тази разпоредба и да се уточни, може ми да изразим 
становище,  дали  да  се  добави,  че  договорът  е  с  включен  ДДС. 
Идеята е да се подготви проект на постановление и заедно с проекта 
на постановление за приемане на тарифата да се включи в дневния 
ред на заседанието на Министерския съвет в сряда през следващата 
седмица.  Предполагам,  че  ние,  след  изготвянето  на  проекта  на 
постановление  ще  го  получим  официално  за  изразяване  на 
становище в хода на съгласувателната процедура. 

Считам, че на този етап това съгласуване е предварително по 
редакцията на предложената разпоредба. 

Аз лично считам,  че  след като задължението по проекта  на 
постановление  е  за  осигуряване  на  необходимите  финансови 
средства  по  договора  или  договорите  за  възлагане  на  машинното 
гласуване, следва след сключването и конкретизирането на ценовите 
параметри  и  когато  ще се  приеме  изменението  в  план-сметката  с 
посочване на конкретния финансов ресурс, тогава ще се преценява 
общия размер заедно с ДДС. 

Лично  аз  считам,  че  на  този  етап  не  се  налага  в  тази 
разпоредба да се включи и да се конкретизира, че е с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря, 
госпожо Солакова. 
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Колеги, имате ли коментари, предложения? Не виждам. 
Режим на гласуване. 
Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  
Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло  
Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма. 

Приема се. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа се намира писмо, вх. № НС-03-10 от 01.02.2017 г. Моля, не 
съм проверила, може и да е в папката на госпожа Матева – на нея 
беше разпределено и преразпределено на мен след това. 

РОСИЦА МАТЕВА: Там е, да. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Това  е  проектодокументация  с 

изисквания за изработване на изборни книжа, които са посочени в 
таблицата – 17 вида. 

Това,  на  което  искам  да  ви  обърна  внимание,  е  в  папка  с 
днешна  дата,  вх.  №  НС-09-26  от  02.02.2017  г.  трябва  да  е 
публикувана  обяснителна  записка  на  юрисконсултите  – 
гл. юрисконсулт  Лилия  Богданова  и  юрисконсулт  Милена 
Радославова.  Колегите  Милена  и  Лилия  Богданова  прегледаха 
цялата документация, направиха и сравнение с документацията от 
президентските избори. Сега това, което е видно от становището и 
на което те обръщат внимание, е в колона „вид“, където са посочени 
с  последователна  номерация  видовете  изборни  книжа, 
наименованията на изборните книжа не съответстват на изборните 
книжа, приети с наше Решение № 4117-НС. 

Предложението  на  юрисконсултите  –  аз  го  подкрепям,  е  да 
обърнем внимание на Администрацията на Министерския съвет да 
се  съобразят  наименованията,  така  както  са  на  изборните  книжа, 
приети с наше решение. 

По отношение на предвидения тираж, предложението е да не 
изразяваме  становище.  Може  изрично  да  не  го  посочим  в  това 
писмо.  Видно,  като  сравнителен  анализ  на  документацията  от 
миналата  година  от  президентските  избори  и  сега  предложените 
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тиражи  на  отделните  видове  изборните  книжа,  вижда  се  едно 
прецизиране, което се явява намаляване на тиража. 

Предполагам,  че  колегите  от  Администрацията  на 
Министерския съвет са имали предвид конкретния вид секционни 
избирателни комисии. Най-важната отлика в тиража е по отношение 
на гласуването извън страната. Намалена е бройката, тъй като те са 
имали предвид вече образуваните секции на президентските избори. 
Докато миналата година на президентските избори при изготвянето 
на  документацията  и  определянето  на  тиража  се  имаха  предвид 
секциите,  разкрити  извън  страната  за  изборите  за  национален 
референдум,  съответно  по-предната  година  за  народни 
представители  и  по-отрано  за  Европейския  парламент.  Знаете,  че 
тогава броят беше по-голям. 

В  тази  връзка  предлагам  по  отношение  на  тиража  да  не 
изразяваме становище. 

В писмото на Министерския съвет има две отметки. Първото е 
по отношение на Приложение № 88-НС-хм и Приложение № 88-НС-
х.

Нямаме изразено  становище  от  юрисконсултите,  но  с  оглед 
решението на Върховния административен съд – изпринтирала съм 
само първите страници на протоколите, Приложение № 88-НС-хм и 
Приложение  №  88-НС-х.  Това  е  протоколът  на  районната 
избирателна комисия. Тъй като всички сме наясно, че навсякъде ще 
има  машинно  гласуване,  не  се  налага  да  се  произведе,  да  се 
изработят на Приложение № 88-НС-х. 

В  тази  връзка  ще  Ви  предложа  да  допълним  в  писмото  на 
юрисконсултите, а то е, както са ми написали, във вътрешната мрежа 
в  папка  „Писма“,  подпапка  „Писма-юристи“,  аз  не  можах  да  се 
ориентирам и да намеря тази подпапка. Но ще помоля в това писмо, 
в което е отразена бележката по наименованията на изборните книжа 
по  вид,  в  колона  първа,  да  добавим  текст,  с  който  да  изразим 
становище протокол № 88-х да не се възлага за изработване. 

Втората  отметка  в  писмото  на  Администрацията  на 
Министерския  съвет  е  по  отношение  на  Приложение  № 76-НС и 
Приложение № 78-НС. Това са протоколи за приемане/предаване на 
изборните книжа – предаване на секционни избирателни комисии в 

66



страната  – Приложение № 76-НС, и Приложение № 78 – е  извън 
страната. 

Тези  протоколи  да  бъдат  изпълнени  във  формат  А3.  Не 
виждам  пречка  с  оглед  технологични  възможности  –  може  би  е 
направено  проучване  на  този  етап,  те  да  бъдат  изработени  във 
формат А3. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо? 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не знам дали се налага да мотивират 

това предложение за формат А3. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  са  приемо-предавателните 

протоколи за изборните книжа и материали. Защо трябва да се хаби 
хартия  формат  А3?  Аз  не  мога  да  разбера!  Защото  те  са  на  две 
страници.  В  тези  приемо-предавателни  протоколи,  когато  се 
отбелязват,  няма  смисъл  отдолу  обясненията  да  стоят.  Нека  да 
запитаме.  Това  е  голямо  количество  хартия  –  приемо-
предавателните, това са 12 000 и колко секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Заповядайте, 
госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  считам,  че  това  би  ни 
забавило. Приемам резервите на колегата Сидерова, но предполагам, 
че както ние имаме грижа по отношение на хартията, така и колегите 
от Администрацията на Министерския съвет. 

Предлагам ви един такъв вариант – да изразим становище, че 
не възразяваме, но бихме предпочели да видим макет, изработен във 
формат А3, за да изразим окончателно становище. 

РЕПЛИКА: Направен ли е форматът? 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Не,  предпечатният  образец  така  или 

иначе пристига  при нас.  Миналата  година  едва  при предпечатния 
образец,  ако  си  спомняте,  за  национален  референдум  изразихме 
становище  по  формата  на  протокола,  на  самия  протокол  за 
националния  референдум.  Така  или  иначе,  при  възлагането  на 
изработката  Централната  избирателна  комисия  получава 
предпечатни  образци  от  всички  макети.  Да  предложим 
Министерският съвет да възложи и с възможност за формат А3, като 
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окончателно  да  се  приеме  решение  след  съгласуване  на  макета  с 
Централната избирателна комисия. 

Но  принципно  не  виждам  повод  да  възразим  срещу  този 
формат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Подкрепям  предложенията  на 

колегата Солакова. 
Единствено  имам  два  въпроса.  Първият  ми  въпрос  е  по 

отношение на това да направим отметка,  че в случаите с оглед и 
решението  на  Върховния  административен  съд,  то  навсякъде  би 
следвало  да  има  и  машинно  гласуване.  В  случай  обаче,  че  няма 
машинно гласуване, тоест ако евентуално никой не се яви, тъй като 
има и такава евентуална вероятност и ние би трябвало да го имаме 
предвид, то в този случай тези протоколи ще се използват, които са 
„хм“, без да има други. 

Вторият ми въпрос. В случаите, в които, тъй като би следвало 
навсякъде  да  има,  би  следвало  ние  да  отбележим,  че  и  този 
протокол, който е за чужбина, и той ще трябва да стане „хм“. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Той  не  може  да  стане  без  ние  да 
приемем изборна книга. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз съм съгласен, би следвало ние 
да приемем друга. В момента казвам дали ще бъде нова книга, което 
би следвало да е правилното, но така или иначе с оглед гласуването 
навсякъде  с  машини,  тоест  ще  имаме,  както  казва  колегата 
Сидерова, един нов протокол, който ние би следвало в момента все 
пак да укажем, че ще има и с оглед това машинно гласуване, защото 
да не би да се счита,  че само тези книжа ще бъдат отпечатани, а 
просто да ги подсетим и да го имат предвид като внимание, че ще 
има още нещо, което би следвало да бъде отпечатано впоследствие, 
след  като  вече  се  решат  тези  въпроси,  свързани  с  машинното 
гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря, 
господин Андреев. 

Не виждам други предложения, не виждам възражения по така 
направените предложения. 
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  изготвения  отговор  ведно  с 
допълненията, направени в зала. 

Гласували  21 членове на ЦИК:  за – 21 (Ивилина Алексиева,  
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  
Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 
избирателна комисия.

Свиквам  следващото  заседание  утре,  3  февруари  2017 г., 
отново в 10,30 ч.

(Закрито в 16,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Цвета Минева

Нина Иванова 
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