
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 468

На 1 февруари 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

Проект на решение относно условията и реда за провеждане 

на предизборна кампания в изборите за народни представители. 

Докладва: Александър Андреев

2. Проект на решение относно регистрация на застъпници.

Докладва: Румен Цачев.

3. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

 Докладва: Румен Цачев.

4. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК.

  Докладва: Румяна Сидерова

5. Проект на решение относно попълване съставите на СИК.

 Докладва:  Румяна Сидерова

6. Проект  на  решение  относно  гласуването  с  подвижна 

избирателна секция.

 Докладва: Румяна Сидерова

7.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

регистрация на социологическите агенции.

     Докладва: Таня Цанева
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8.  Проекти  на  решения  за  назначаване  на  районни 

избирателни комисии.

Докладват: Владимир Пенев 

Камелия Нейкова

Румяна Сидерова

Мария Бойкинова

Иванка Грозева

Мария Мусорлиева

8а. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Георги Баханов

Цветозар Томов

8б. Искания за отваряне на запечатани помещения

Докладват: Ивайло Ивков,

Емануил Христов
8в. Доклад във връзка с електронното заявление за гласуване 

извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

9. Доклади по писма

Докладва: Севинч Солакова

Ивайло Ивков

Цветозар Томов

Румяна Сидерова

10. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 

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

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

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

и Таня Цанева. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  01 февруари 2017 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:

Проект на решение относно условията и реда за провеждане 

на предизборна кампания в изборите за народни представители.

Докладчик е  господин  Александър Андреев

2. Проект на решение относно регистрация на застъпници.

Докладчик е  господин Румен Цачев

3. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

Докладчик е  господин Румен Цачев

4. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК.

Докладчик е  госпожа Румяна Сидерова

5. Проект на решение относно попълване съставите на СИК.

Докладчик е  госпожа Румяна Сидерова

6. Проект  на  решение  относно  гласуването  с  подвижна 

избирателна секция.

Докладчик е  госпожа: Румяна Сидерова

7.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

регистрация на социологическите агенции.

Докладчик е  госпожа Таня Цанева

8.  Проекти  на  решения  за  назначаване  на  районни 

избирателни комисии.

Докладчици са господин Владимир Пенев, госпожа Камелия  

Нейкова,  госпожа  Румяна  Сидерова,  госпожа  Мария  Бойкинова,  

госпожа Иванка Грозева и  госпожа Мария Мусорлиева.
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9. Доклади по писма

Докладва: Севинч Солакова

10. Разни. 

Колеги,  имате  ли предложения за  изменение и  допълнение 
към така предложения дневен ред? Първи беше господин Баханов.

Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,   госпожо  председател, 

ако може, да се създаде нова точка в дневния ред – Доклади по дела, 
жалби и сигнали, а също така да ме включите в точката „Доклади по 
писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Точката  „Доклади  по 
дела,  жалби и сигнали“ предлагате  като нова точка.  Колеги,  нека 
това да бъде т. 8а с докладчик  господин Баханов.

Допълвам  Ви,   господин  Баханов,  в  точката  „Доклади  по 
писма“.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не  е  пред  мен  дневният  ред,  но  точка 

„Доклади  по  писма“  винаги  има.  Моля  да  бъда  включен  в  точка 
„Доклади по писма. 

Ако  има  точка  „Искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения“, също и в нея да ме включите. Ако няма точка, може и в 
утрешното заседание да докладвам. Не държа сега да се създава.

И да използвам възможността, че взех думата, за да кажа, че 
до края на днешното заседание обещах на ръководителя на група и 
ще кача проекта на решението за финансиране. Моля утре да имаме 
готовност да го обсъдим. Ще предложа утре да влезе в дневния ред.

Моля  да  го  видите.  До  две  –  три  часа  максимум ще бъде 
качено. Малко остава.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 
Ивков.

Колеги, предлагам нова точка – т. 8б  - „Искания за отваряне 
на  запечатани  помещения,  в  която  включвам   господин  Ивков  и 
господин Христов.

Заповядайте, господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Ако може, да ме включите в 
„Доклади по дела, жалби и сигнали“ и в точката „Доклади по писма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви  в  точката 
„Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали“  и  в  точката  „Доклади  по 
писма“.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моля  да  бъда  включена  в  точка 

„Доклади по писма.“
ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   госпожо 

Сидерова.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема   госпожо  председател, 

моля да ме включите с доклад във връзка с електронното заявление 
за гласуване извън страната.ц

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е нова точка 
– т 8в - относно електронното заявление.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 
запишете  с  доклад  за  отваряне  на  запечатано  помещение  и  в 
„Доклади по писма“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви,   господин 
Чаушев.

Колеги, има ли други предложения?
Колеги, преди да подложа на гласуване дневния ред и с оглед 

решението  на  Върховния  административен  съд  по  повод  нашето 
решение  ми  се  ще  и  в  следобедното  заседание  ние  да  направим 
преглед на решението, което сме взели.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 
дневен ред.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против 

–   няма. 

Дневният ред се приема.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1.  Проект  на  решение  относно  условията  и  реда  за 

провеждане  на  предизборна  кампания  в  изборите  за  народни 

представители.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам на 

вашето  внимание  проекта  за  условията  и  реда  за  провеждане  на 
предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 
март 2017 г.

Проектът  е  качен  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 
инициали и е с № 4183.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, упълномощавам 
госпожа Мусорлиева да води заседанието.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще направя кратко представяне 
на самия проект дотолкова, доколкото, следвайки уредбата, която е в 
Изборния  кодекс,  това  решение  е  като  принципно  решение  на 
основата на решението, което ние бяхме взели за Народно събрание 
– 2014 г.,  изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, 
тъй като по отношение на тези избори бяха въведени някои промени, 
а именно забрани за агитация от лица, които извършват религиозни 
обреди,  използването  на  знамена,  гербове  на  държави  и  на 
Република България, както и използването на религиозни знаци за 
предизборна кампания, въвеждането на делението и необходимостта 
медиите  да  обявяват  възмездните  и  безвъзмездните  договори  във 
връзка с предизборната кампания.

Тези промени са отразени в проекта на решението, което ви 
предлагам.

На  следващо  място,  това,  което  в  допълнение  също  така 
следва  да  се  има  предвид,  това  е  по  отношение  на  забраната  за 
търговска  реклама,  платените  форми  –  че  трябва  да  бъдат 
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обозначени  по  всякакъв  начин,  а  именно  графично,  с  аудио  или 
аудио-визуално обозначение или текстове, че те са платени форми.

В тази връзка това е включено в решението и е съобразено 
със сроковете по нашата хронограма.

Предлагам  ви  да  го  изчетете  и  след  това,  ако  вече  има 
допълнения или забележки, да ги кажете. Това, което бих искал да 
посоча, е, че в случая предизборната кампания в медиите започва с 
излъчването на предизборни клипове от страна на всички участници 
в предизборната кампания, които са 40-секундни, като в рамките на 
предизборната  кампания  от  обществените  медии  –  говоря  за 
обществените медии – следва да бъдат осигурени до 240 минути за 
диспути и отделно от това 60 минути от регионалните центрове на 
двете  обществени  медии,  а  именно  Българската  национална 
телевизия и Българското национално радио, за разлика от изборите 
за президент и вицепрезидент, при които започваха с обръщение на 
кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката. 

По  отношение  на  обществените  медии  ще  трябва 
Централната избирателна комисия освен това решение да приеме и 
решение за правилата за извършване на предизборната кампания от 
обществените медии и отделно от това, както знаете, не по-късно от 
31 дни преди изборния ден теглим жребий за участието в различните 
форми  на  отразяване  на  предизборната  кампания  в  обществените 
медии тук, в Централната избирателна комисия. Отделно от това и 
Районните  избирателни  комисии  по  седалището  на  регионалните 
центрове на двете обществени медии ще следва да теглят жребий 
между партиите и коалициите, които са регистрирали кандидатски 
листи от съответните изборни райони, и независимите кандидати.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения, въпроси? 
Не виждам.

Режим на гласуването.
По искане на член на комисията отменям гласуването. Малко 

време за запознаване.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Във  връзка  със  запознаването, 

което поискаха колегите,  ще кажа, че в Раздел I   „Общи правила 
относно  условията  и  реда  за  провеждане  на  предизборната 
кампания“  са  изведени  общите  принципи  за  провеждане  на 
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предизборната  кампания,  а  именно  от  кога  се  открива,  кога 
приключва  предизборната  кампания,  че  тя  се  води  на  български 
език, възможността на всички кандидати да имат равен достъп до 
информация, как се провеждат съответните мероприятия.

Изведени са легалните определения на това що е предизборна 
агитация  и  медийна  услуга,  доставчиците  на  медийни  услуги, 
информацията, която те следва да публикуват, както и обявяването 
на тарифите, които имат.

Забраните  са  въведени  в  т.  15  –  от  15.1  до  15.13,  като 
съответно, както казах преди това, са съобразени с измененията на 
Изборния кодекс, които бяха въведени през  миналата година.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 
Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  пак  поставям  въпрос,  който  вече 
обсъждаме.  Макар  че  колегата  коректно  е  възпроизвел  текста  на 
Изборния  кодекс,  считам,  че  има  голямо  противоречие  в 
разпоредбите на самия Кодекс и именно в тези решения трябва да ги 
изчистваме.

Касае  се  за  т.  10,  изобщо  споменаването  на  безвъзмездни 
договори с медийни доставчици. Първо, безвъзмездни договори не 
би следвало да има поради правилата на друг раздел от Изборния 
кодекс, а именно „Финансиране на предизборна кампания“, където 
безвъзмездни договори са забранени.

Второ,  ако  все  пак  са  налице  такива,  хубаво  е  да  бъдат 
декларирани и  да остане  така,  както го  предлага  докладчикът,  но 
може би трябва все пак да направим уточнение, че не може да има 
безвъзмездно  отдаване  от  медийните  доставчици  на  телевизионно 
или друго време или време в медиите. Това, от една страна.

Другият ми аргумент за това е, че тези договори са търговски 
сделки. Това са сделки на търговското право, а търговското право не 
познава дарение и безвъзмезден договор. Така че това е една голяма 
аномалия в Изборния кодекс, която считам, че трябва да регулираме 
в нашите решения.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 
Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колегата  Ивков  постави  един 
принципен въпрос, който обаче аз лично считам, че независимо от 
различните гледни точки, които би могло да има, и становища, които 
биха могли да бъдат изразени, с измененията в Изборния кодекс от 
миналата  година  изрично  са  въведени  такива  безвъзмездни 
договори, с оглед на което ние няма как в това решение по някакъв 
начин да уредим или тоест,  да изключим този текст на Изборния 
кодекс, който е изричен, императивен и следователно ние трябва да 
го посочим.

Аз разбирам, че това не е въпрос, който е поставен към мен и 
към  решението,  но  считам,  че  в  случая  би  следвало  текстът  на 
решението  да  остане  по  този  начин.  А  това  е  въпрос,  който 
законодателят би следвало в едно следващо обсъждане на Изборния 
кодекс да измени или да прецизира какво точно има предвид под 
„безвъзмездни договори“, когато го е включил.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 
Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  съм  съгласен  с  докладчика. 
Единствено  правя  предложение  към  т.  10  да  се  напише,  че 
безвъзмездните договори са в противоречие с чл. 162 от Изборния 
кодекс, а именно начините на финансиране. А също така и забраните 
за финансиране, които са залегнали в чл. 168.

В  това  решение,  да,  ако  има  такива,  те  трябва  да  се 
декларират, но да уточним, че такива договори не би следвало да се 
случват на основание посочените от мен текстове. Това го предлагам 
като т. 10.1 в решението.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Веднага  подлагам  на 
гласуване това предложение, за да не влизаме в дебати, защото не 
бих искала да коментирам повече.

Режим на гласуване на това предложение на колегата Ивков.

Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  9 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев и Цветозар  

Томов);  против –   8 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Камелия 
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Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Таня Цанева). 

Предложението не се приема.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Позволявам  си  кратък 

отрицателен  вот.  Склонна  съм  да  обсъждам  по  принцип 

предложението  на  колегата  Ивков,  но  не  съм  съгласна  в  наше 

решение  да  бъде  писано,  че  която  и  да  било  от  точките  ни 

противоречи на който и да било друг член от Изборния кодекс и 

вече бих могла да развия по-сериозни мотиви, но не мисля, че това е 

необходимо.

Благодаря.

Режим на гласуване на цялото решение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против –   2 ( Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева,). 

Решението се приема.

Решението има № 4171-НС.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:

2.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

застъпници.

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, в предходно заседание 

ви докладвах за запознаване проекти на решения за регистрация на 

застъпници  и  за  участие  на  представители  в  изборите.  Във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект на решение 

за регистрация на застъпници под № 4166.
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Ще отбележа, че от предходния доклад за запознаване няма – 

поне при мен – някой от колегите да е заявил нещо по решенията. 

Проектът на решение за регистрация на застъпници по същество и 

по правната си същност не се различава от режима на застъпниците, 

за  които  сме  приели  решение  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.

Обърнете внимание на решението за това, че в т. 2 от него е 

вписано,  че  застъпник  може  да  бъде  лице,  което  е  български 

гражданин, има избирателни права. Въпросът по отношение на това 

дали може да бъде само български гражданин го обсъждахме. Затова 

съм го записал. 

Също така ще ви обърна внимание както в т. 5, така и в т. 10 

от решението, на срока, в който се подават заявления и съответно се 

извършва регистрация на застъпници. Този срок е записано да бъде 

до изборния ден, 17,00 ч. на 25 март 2017 г., предвид – пак ще кажа – 

обсъждането,  което направихме при приемане на хронограмата  за 

изборите,  като ще отбележа,  че този срок,  вписан в решението,  е 

различен  от  този,  който е  записан в  изборната  книга  и трябва да 

преценим в конкретния случай какво ще направим.

По т. 8 от решението е записано, че се извършва проверка на 

лицата и тази проверка е с препратка към т. 2, 3 и т. 31 от решението, 

а именно това е, че застъпник може да бъде лице, което е български 

гражданин,  да  е  навършил  18  години,  да  не  е  поставен  под 

запрещение и  т.н.  В т.  3  и  записано,  че  едно лице може да  бъде 

застъпник само на една кандидатска листа. В т. 31 от решението е 

указано, че застъпниците не могат да бъдат кандидати за народни 

представители,  наблюдатели,  представители  на  друга  партия, 

коалиция  или  инициативен  комитет,  членове  на  избирателна 

комисия, членове на друг инициативен комитет, анкетьори и друго 

подобно качество.
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Това е най-общо, като обръщам внимание на тези точки от 

решението.  Иначе  по  същността  си  решението  не  се  различава 

съществено  от  това,  което  сме  приели  на  предходните  избори. 

Застъпниците могат да бъдат регистрирани както в страната, така и 

извън страната, като се съблюдава броя на избирателните секции в 

страната, съответно извън страната. 

Регистрацията  се  извършва  в  Районната  избирателна 

комисия,  съответно  в  Централната  избирателна  комисия  за 

застъпниците  извън  страната,  по  заявление,  което  имаме  като 

образец в изборните книги. Също така могат да бъдат регистрирани 

допълнителни застъпници от партиите, коалициите, инициативните 

комитети,  както  и  заместващи  застъпници  до  изборния  ден,  като 

съответно  трябва  да  бъде  съблюдаван  броят  на  избирателните 

секции в изборния район.

Регистрацията на застъпниците се извършва след извършване 

на проверка и приемане на решение от съответната комисия, след 

което списъкът на застъпниците се публикува в публичния регистър 

на  съответната  районна  избирателна  комисия,  както  и  на 

Централната избирателна комисия за тези, извън страната.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

заповядайте за коментари, първо, по това, което отбеляза  господин 

Цачев  –  часа  на  25  март  2017  г.,  което  е  маркирано  с  жълто  в 

проекта. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Всъщност  два  пъти  е  написано  „до 

изборния ден“,  защото ние в т.  5  казваме две неща.  Едното е,  че 

заявлението се подава до изборния ден и че  регистрация, с което 

започваме,  се  извършва  до  изборния  ден  и  продължаваме  „чрез 

заявление за регистрация“. Така че мисля, че не е повторение, тъй 

като касае две отделни правни неща, които трябва да се извършат.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, други коментари? 

Нека  да  се  включим  на  микрофон  с  дебата.  Действително  върви 

обсъждане на моменти от решението.

Има  думата   госпожа  Сидерова.  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз нямам нищо против. Гледам, че не 

съм  си  отбелязала  да  предложа  поправка  за  трите  дни.  Това  е 

работната  хронограма,  аз  нея  гледам.  Но  мисля,  че  решихме  да 

остане по този начин.

Освен това не вземам реплика, а допълвам това, което каза 

господин Ивков. Тук интересът с наблюдателите ще е голям и той 

ще  е  до  14-ия  ден,  защото  след  това  вече  няма  да  се  вземат 

удостоверения за гласуване на друго място от тези, които след това 

са се регистрирали.

Както преценим. Нали знаете,  моята теза е, че до изборния 

ден трябва да бъде срокът. В книгата обаче остана „три дни“. Тъй 

като  работно  сме  обсъждали  първо  хронограмата,  там  нямам 

отбелязани поправки от работното заседание. Ще остане това, което 

решим. А може да се запази това, което е досега, защото кой знае 

какъв проблем, освен две молби не е имало на предишните избори.

Както преценим.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  ще  обърна  внимание,  че  на 

предходните избори, да, срокът беше три дни преди изборния ден. 

Тогава съм го предложил и така сме го приели. А тази дата, която е 

записана в момента – „до изборния ден“ – аз съм я записал предвид 

срока,  който  в  крайна  сметка  се  прие  при  обсъждане  на 

хронограмата, което решение на ЦИК е последващо след изборните 

книжа, въпреки че моето мнение е това за трите дни преди изборния 

ден, като ще отбележа и това, което каза колегата Сидерова – имали 
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сме няколко, да не кажа два, но  няколко са случаите, в които имаме 

обсъждане  от  комисиите,  че  този  срок  е  създал  проблем  и  то 

проблем са имали комисиите не от друго, а защото някои партии в 

последния момент  са  подали заявления  за  застъпници,  за  тяхната 

регистрация,  като  отчитам  и  обстоятелството  всъщност,  че 

основното  право  на  застъпниците  е  да  защитават  интересите  на 

кандидатите  в  кандидатските  листи  и  тяхната  дейност  започва  от 

регистрацията на кандидатските листи и не бива да чакат изборния 

ден, за да осъществяват своите права.

А що се касае до наблюдателите, си мисля, че няма да имаме 

голямо  напрежение  от  гледна  точка  на  това,  че  вече  имаме 

изисквания към организациите, които имат право да се регистрират 

като наблюдатели.

Така че моето виждане като цяло е, че тридневният срок няма 

да създаде някакво затруднение, а всъщност той е в облекчение на 

районните  избирателни  комисии,  не  е  в  ущърб  на  партиите  и  на 

другите  субекти  и  бихме  могли  да  променим  срока,  който  сме 

посочили в проекта на решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Госпожа  Иванова, 

заповядайте.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колега  Цачев,  извинявам  се.  Аз  не 

разбрах Вашето предложение по т. 2 от решението в частта относно 

кое лице може да бъде застъпник, маркираното в жълто какво е – да 

отпадне или да остане?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предложението  не  е  да  отпадне.  Иначе 

нямаше да го има. Всъщност това е добавено. Не беше в решението, 

което сме приемали на предходните избори, предвид обсъждането, 

което направихме, така и съм го включил.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  аз  ще  направя  предложение 

маркираното в жълто изискване по отношение на лице, което може 

да бъде застъпник, да отпадне по две съображения. На първо място, 
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защото  в  чл.  117,  ал.  3  от  Изборния кодекс  изрично са  записани 

изискванията  по  отношение  на  застъпниците  и  там  не  фигурира 

изискването за български граждани. На второ място, защото вече в 

приетите  изборни  книжа  изборната  книга  „декларация“,  която  се 

попълва от лицата, които са предложени за застъпници, няма такова 

изискване и смятам, че трябва да бъде уеднаквено и с това решение.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  други,  които 

желаят да се изкажат?

Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Преди гласуването  само ще отбележа,  че 

този въпрос беше обсъждан от Централната избирателна комисия и 

комисията се обедини около становището тези лица да са български 

граждани предвид това, че българските граждани имат право само да 

гласуват в тези избори. Не са налице местни избори, предвид което 

съм го включил като изискване към застъпниците.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да,  Вие  го  казахте  и  в 

първоначалния си доклад.

Режим на гласуване на предложението на колегата Иванова.

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 2 (Катя Иванова, Таня  

Цанева);   против –   10  (Александър Андреев,.  Емануил Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова).

Предложението не се приема.

Какво е последно предложението за часа и датата,  за да го 

подложа  на  гласуване?  Няма  друго  предложение.  Има  ли  други 

коментари? Не виждам.

Режим на гласуване на проекта на решение.

Отменете гласуването.

Заповядайте, колега Сидерова.



16

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук се гласува. Моето мнение е, че е 

до изборния ден. Ако тук, в залата, приемем сега да е три дни, да е 

три дни. Но аз съм за „до изборния ден“ и затова не правя такова 

предложение.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  записът,  който  съм  направил,  е 

предвид хронограмата.  Но пак ще повторя.  Моето  становище –  и 

правя предложение – заявлението да се приема до три дни преди 

изборния ден. Регистрацията е законово определена, че се извършва 

до изборния ден.

Предлагам да приемем така, както приехме на предходното 

заседание за наблюдателите. По същия начин правя предложението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпи  второ 

предложение в зала. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Господин  Цачев  си  го 

прави в предложението.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване проекта за решение 

с  направената  автокорекция  на  колегата  Цачев  и  която  влиза  в 

проекта.

Благодаря  на  колегите,  които  ме  допълниха.  Подлагам  на 

гласуване  автокорекцията  –  само  автокорекцията  –  на  колегата 

Цачев,  а  именно заявлението  да  бъде  подавано  до три дни преди 

изборния ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, гледам 

и чета проекта пред себе си. В него пише: до изборния ден. Моля да 

спазваме процедурата.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Госпожо  Цанева,  ако 

имате предложение, наистина го кажете на микрофон.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз правя предложението да е до 

изборния ден.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на  гласуване 

само предложението на  господин Андреев и след това ще подложа 
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на гласуване целия проект.  Предложението е заявлението да бъде 

подавано до изборния ден.

Режим на гласуване.

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 7 (Александър Андреев, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против –   8  (  Емануил Христов,  

Иванка  Грозева, Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов).

Предложението не  се приема. 

Подлагам  на  гласуване  цялото  решение  така,  както  беше 

предложено от колегата Цачев.

Режим на гласуване.

Отменям гласуването. Нека да отложим малко този проект, да 

го изгладим, защото имаме съвсем малко недоразумение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  говорим  извън 

микрофон.  Струва  ми се,  че  тези  принципни въпроси  –  наистина 

подкрепям   госпожа  Мусорлиева  –  нека  да  си  дадем  още  малко 

време, за да помислим.

Затова, колеги, аз бих ви предложила да прегледаме няколко 

проекта за назначаване на районни избирателни комисии.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  правя  предложение  да 

прегласуваме решението, тъй като влязох в последния момент и не 

можах да разбера какво гласувате.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване  на 

цялото решение на  господин Румен Цачев.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар  
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Томов);   против  –    5  (Ерхан  Чаушев,  Катя  Иванова,  Метин 

Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Решението се приема.

Решението има № 4172-НС.

Давам  думата  на   госпожа  Иванова  за  обяснение  на 

отрицателен вот. Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги,  гласувах против приемането на 

това решение, не защото не съм съгласна по принцип с него, а тъй 

като считам,  че отделни части и от диспозитива на това решение 

противоречат на разпоредби на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Иванова.

Продължаваме с точка трета от дневния ред:

3.  Проект  на  решение   относно  условията  и  реда  за 

участие на представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети.

Отново докладчик е  господин Цачев. Заповядайте, господин 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, проектът на решение е № 4165 и е 

качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Към проекта 

на  решение  има  и  две  приложения,  които  също  се  намират  във 

вътрешната мрежа.

Броят на представителите, колеги, знаете, че е съобразен по 

същия  начин,  както  и  за  застъпниците,  с  броя  на  избирателните 

секции в съответния изборен район, както и с броя на избирателните 

секции  извън  страната.  А  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети,  които  са  регистрирали  кандидатска  листа  за  народни 

представители, могат да имат свои упълномощени представители.

В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна 

избирателна секция. Редът за упълномощаване на представителите 
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няма  промяна  от  този,  който  ние  сме  приели  в  свое  предходно 

решение  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент. 

Упълномощаването  става  с  писмено  пълномощно,  като  в  т.  4  и 

следващите  е  записан  редът  за  упълномощаване,  както  и 

реквизитите  на пълномощното,  а  също така  и от кого се  попълва 

пълномощното.

Обръщам внимание на предходните избори. Ние обсъдихме и 

надделя  становището  независимо  от  записа,  че  пълномощните  на 

представляващите  инициативните  комитети  могат  да  бъдат 

подписани и  от  лице,  което  е  упълномощено от  представляващия 

инициативния  комитет,  поради  което  в  това  решение  текстът  по 

отношение  на  упълномощаването  е  във  възможностите  на  всички 

субекти,  които  са  регистрирали  кандидатски  листи  на  техни 

пълномощници – пълномощници на партиите, на коалициите и на 

представляващите на инициативните комитети. Това е по-различно 

от решението, което бяхме приели на предходните избори.

Относно списъка на представителите – той е  в този вид,  в 

който е посочен и в приложението. Той съдържа трите имена, ЕГН, 

номер  и  дата  на  пълномощното.  Списъкът  се  изготвя  както  на 

хартиен носител, така и на технически в ексел формат, за да бъде 

извършена проверка на лицата, които се заявяват за представители. 

Тази  проверка  е  посочена  в  т.  9  от  решението  и  тя  включва 

изискването  лицата,  които  са  упълномощени  да  бъдат 

представители, да бъдат български граждани с избирателни права.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Простете  само  за 

секунда,  господин Цачев.

Колеги,  упълномощавам   госпожа  Солакова  да  води 

заседанието.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Също така да има спазване на изискването, 

че едно лице може да бъде упълномощен представител само на една 

партия,  коалиция  или  инициативен  комитет,  както  и  че 
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представителите  не  могат  да  участват  в  друго  качество  -  като 

кандидати,  като  наблюдатели,  като  член  на  друг  инициативен 

комитет,  застъпник  на  друга  партия,  коалиция,  инициативен 

комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или друго подобно 

качество.

Това  е  обхватът  на  проверката,  която  се  извършва  по 

отношение  на  лицата,  предложени  за  представители  на  партиите, 

коалициите,  инициативните  комитети.  Няма  промяна  в  правата  и 

задълженията на представителите. Няма промяна по отношение на 

изискването за легитимация и отличителни знаци, по отношение на 

което  ние  вече  сме приели наше Решение  4134 за  отличителните 

знаци.

Известно е, че представителите, както и застъпниците, които 

обсъждахме  при  предходното  решение,  не  могат  да  бъдат 

придружители  на  избиратели,  които  не  могат  да  упражнят  сами 

избирателното си право в кабината за гласуване.

Това е проектът на решение.

По отношение на срока за застъпниците, който обсъждахме 

преди,  отбелязвам,  че  списъкът,  който  се  представя  на  хартиен 

носител, това е по т. 8, се представя в срок до 17,00 ч. на 25 март 

2017 г. 

Предлагам този срок за разлика от срока, който приехме по 

отношение  на  застъпниците,  да  остане  така,  както  е  записано  в 

решението – 25 март 2017 г. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  чухте  проекта  на 

решение. Има ли желаещи за изказвания?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам да обсъдим въпроса с оглед по-

специфичния  режим  само  на  оповестяване  и  манифестиране  на 

представителите,  без  регистрация  –  хипотезата,  при  която  се 

установи  в  изборния  ден,  че  дадено  лице,  което  е  в  списъка  на 
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представителите на някой от субектите,  регистрирали кандидатски 

листи,  е  и  в  друго  качество,  отнапред  регистрирано,  а  именно 

застъпник, наблюдател – най-честите възможни случаи.

В такъв случай аз не считам, че той трябва да бъде изключен 

от представителите. Тук считам, че трябва да се приложи обратното 

правило на правилото, че първото събитие по време е важното, а не 

последващото. Аз считам, че последващото тук е важно и той трябва 

да бъде отписан като  наблюдател или застъпник, а не от листата на 

представителите, доколкото тук нямаме регистрационен режим и е 

изцяло  по  усмотрение  на  партиите,  коалициите  и  инициативните 

комитети какъв списък с представители  да представят и считам, че 

трябва да уредим този въпрос в решението.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, колега Ивков.

Колега Цачев, коментар?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз не считам, че трябва да уреждаме 

изключенията и различни хипотези в решението. Може би има и ред 

други хипотези, при които може да се установи, тъй като казахте, 

колега Ивков, в изборния ден, ако еди-какво си се установи.

Ние уреждаме реда,  регистрацията,  проверката.  В изборния 

ден, ако се установи, районната избирателна комисия ще съобрази 

съобразно  закона.  Не  да  не  уреждаме  изключенията  и  различни 

хипотези,  които  биха  могли  да  настъпят.  Защото,  ако  уредим  за 

представител  и  наблюдател,  трябва  да  уредим  за  представител  и 

друга категория лица и въобще ред други въпроси, които биха могли 

да възникват и са възниквали.

Всъщност основните въпроси като изключения са по-скоро 

други. Когато едно лице не е в избирателния списък, кога и как се 

дописва.  Това  трябва  да  знаят  основно  секционните  избирателни 

комисии.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  не 

считам, че това е изключение. Според мен е принципен въпрос за 
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последиците от проверката, установена за участие в друго качество и 

приканвам ви наистина да споделите и вашите мнения, за да можем 

да  стигнем до едно законосъобразно  и  практически  приложимо и 

несъздаващо проблеми решение.

Колегата  Сидерова  има  думата.  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен проверката по чл. 3, ал. 3 

и  при  наличие  на  другите  изисквания  в  Изборния  кодекс  е 

задължителна  и  трябва  да  се  публикуват  имената  само  на  тези 

пълномощници,  които  отговарят  на  изискванията  на  закона.  Този 

въпрос постави колегата Ивков и аз също считам, че не е въпрос на 

технология, а е въпрос, който трябва да изчистим с оглед и на това, 

че за втори път нали, но за първи път в Народно събрание прилагаме 

новите изисквания на Изборния кодекс.

ПРЕДС. Благодаря Ви, колега Сидерова.

Има думата колегата Ивков. Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Тъй  като  преди  да  взема  дуплика, 

колегата Солакова изрази по първия въпрос мнението, което аз щях 

да изразя,  само го потвърждавам.  Считам,  че не е изключение по 

простата  причина,  че  тук  говорим  за  много  важен  въпрос  при 

оповестяването и регистрацията  - именно несъвместимостта. Затова 

го и поставих въпроса.

Правя конкретно предложение в продължение на казаното от 

колегата Сидерова. След проверката, ако се установи, че лицето е и в 

друго качество, правната последица за това лице да бъде от другото 

му качество, а не като представител, като аргументът ми за това, за 

да не взимам повече думата, е такъв, че примерно един наблюдател, 

ако е в списък и на представител на партия, то дори и да не бъде 

регистрирано, това лице не би следвало да притежава качеството на 

наблюдател.  Той  е  имал  намерението  да  бъде  представител  на 

партия  или  коалиция.  Това  автоматично  изключва 
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безпристрастността му като наблюдател, която се изисква съгласно 

Изборния кодекс.

Затова аз считам, че тук трябва да обърнем реда и, ако това 

лице  е  вече  регистрирано,  макар  и  първа  регистрация,  ние  да 

отменим първата, а не да не го вписваме в представителите. Това е 

само разликата между мненията ни с колегата Сидерова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

Колеги,  тъй  като  току-що  влязох  и  поех  ръководството, 

предполагам,  че  това  беше  изказване.  Към  него  има  реплики  и 

предложения.

За  първа  реплика  давам  думата  на   господин  Андреев. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изцяло  подкрепям  колегата 

Цачев.  Не можем ние да доведем до абсурд това предложение да 

бъде  записано,  че  той  остава  като  представител.  В  чл.  3,  ал.  3  е 

записано, че той не може да участва в качеството на кандидат. Той е 

регистриран за кандидат и в един момент за представител. И какво? 

Ще го заличим като кандидат от кандидатската листа ли, колеги?

Той може да бъде евентуално непубликуван в списъка, а само 

редовните,  но  там,  където  ние  имаме  регистрационен  режим  и 

където нямаме съответно теглене на лицето от тази регистрация като 

наблюдател,  като застъпник  или в  друго качество  –  като член на 

секционната избирателна комисия, кандидат и каквото и да било – 

тази регистрация трябва да си остане. А ние като представител няма 

да го публикуваме в списъка. Тоест, той няма да фигурира.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Андреев.

За втора реплика към  господин Ивков, заповядайте,  госпожо 

Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  като  компромисен  вариант 

предлагам той да фигурира в списъка на представители, но срещу 

името  му  да  пише,  че  той  вече  има  качеството  на  наблюдател, 

регистриран е с решение, от което все пак човекът да знае, защото 

има  случаи,  в  които  наистина  те  са  предлагани  от  партии,  от 

организации и самите хора не знаят. Не си публикуван в списъка, но 

поне да уведомим, че не може да бъде представител, защото вече е 

регистриран в друго качество и не отговаря на изискванията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Бойкинова.

Приключи  тази  процедура  по  реплики.  Ще  ползвате  ли 

дуплика?

За изказване, заповядайте  госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  разбирам  предложението  на 

госпожа Бойкинова като допълнение към моето изказване – за да е 

ясно,  че лицето на може да бъде пълномощник,  а  не партията  да 

остане с илюзия, без да прегледа пълния списък на лицата, които са 

й пълномощници и го разбирам по този начин.

Но  категорично  съм  против  това  ние  да  дерегистрираме. 

Изцяло подкрепям колегата Андреев в това отношение.

Освен  това  наблюдатели  и  застъпници  се  регистрират  от 

различни по степен комисии. Застъпниците са в РИК, наблюдателите 

са в ЦИК. Кога ще го предупреждаваме, кога ще го уведомяваме, 

пък той ще идва да дава при нас молба, пък ние ще правим втора 

проверка и т.н. Това е технология, която е тромава и неприложима.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова. Приемам и това като реплика към  господин Ивков.

Заповядайте, госпожо Солакова, и Вие за реплика.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, да, взимам повод 

от  думите  на  колегата  Сидерова.  Дотолкова,  доколкото 

дерегистрацията или заличаването на едно лице, фигуриращо в един 
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от списъците след извършена регистрация при условията и по реда 

на закона, да има разграничение между служебна дерегистрация, за 

която  говори  колегата  Сидерова,  или  служебно  заличаване  и 

заличаване  по искане  на  самото лице.  Предполагам,  че  тя  имаше 

предвид и изразеното становище от мен извън микрофона. Когато 

говорих за възможности при наличие на технологична възможност 

за  изразяване  на  волята  от  лицето,  имах  предвид  формално 

обективирано  заявление,  което  се  подава  до  съответния  орган, 

извършил регистрацията. 

Регистрацията  на  наблюдателите,  например,  не  е  един  път 

завинаги.  От  тази  гледна  точка  лицето  може  да  заяви  да  бъде 

заличено като наблюдател от Централната избирателна комисия и 

така  му  се  освобождава  възможността  да  бъде  представител  на 

партия, коалиция или инициативен комитет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  в  решението  е  ясно,  че  след 

извършване на проверката се публикува списъкът на лицата, които 

отговарят на изискванията. Тоест, те не са застъпници, кандидати, 

наблюдатели,  анкетьори  и  т.н.  Публикуват  се  лицата,  които 

отговарят на изискванията. 

В 17,00 ч. на 25 март 2017 г. в РИК – Варна, се подава списък 

на  представители.  Установява  се,  че  някой  от  тях  е  наблюдател. 

Вечерта на 25 март РИК – Варна, установява това и започва да търси 

Централната избирателна комисия, да се събира спешно през нощта, 

защото, видиш ли, той е наблюдател на другия ден. Не трябва да 

бъде наблюдател и ние трябва спешно служебно да го заличаваме от 

списъците  на  наблюдателите.  Това е  естественият  ход  на  нещата. 

Стотици наблюдатели сме заличили, тоест, не сме ги регистрирали 

като лица в решението си. Знаете, преди пишехме кои са редовни, 
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кои  са  нередовни.  Точка  и  дотам.  Извършваш  проверка  и  не 

позволяваш на нередовния, а не да му търсиш взаимовръзки с други 

субекти, пък да преценяваш кое е правилното, кое – не.

Нещата са пределно ясни.  Предлагам в този вид да остане 

решението.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Цачев.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Цачев, само едно искам да Ви 

кажа, че чрез примери, които наистина са изключение, Вие правите 

просто абсурдно дискутирането по един важен въпрос. Аз не виждам 

в решението да са уредени наистина последиците от една проверка. 

Не  виждам  в  решението  уведомяването  на  лицата  или 

оповестяването на причините едно лице да не фигурира. Целта на 

проверката и спазването на изисквания,  които ограничават лице в 

няколко качества да участва в изборите, не лишава лицата да бъдат 

уведомени за съответните резултати от проверката.

Моля да не посочвате пример с 25 март вечерта, след 17,00 ч., 

защото аз бих посочила пример с извършена регистрация на 1 март и 

последици от едно волеизявление на лицата.  Моля, без примери. Да 

се  ориентираме  към  уреждане  на  последици  от  извършената 

проверка и установения резултат от една такава проверка.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  имате 

думата за дуплики и реплики. 

Заповядайте, колега Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ще кажа, че абсолютно на всички субекти, 

като започнем от участниците и приключим поне на този етап до 

представителите, на всеки, на когото му е отказано, независимо дали 

е  записано  в  решението,  има  право  да  поиска  и  да  му  бъдат 

представени  документи,  доказателства,  обосновка  защо  му  е 

отказано  определено  искане,  заявление,  право  и  т.н.  и  не  е 
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необходимо и не е било записано, както и законът, разбира с, не го 

предвижда,  да  се  определи  точен  ред,  че  той  има  право  да  бъде 

информирам  за  това,  че  е  получил  отказ.  По същия  начин  е  и  с 

наблюдателите.  Затова  публикуваме  списъка  на  тези,  на  които 

отказваме  и,  разбира  се,  имат  право  да  бъдат  информирани и  да 

обжалват  решението.  По  същия  начин  е  с  решенията  за 

застъпниците, по същия начин е с представителите. Имаме решение 

на  съответната  комисия,  по  което,  разбира  се,  те  могат  да  бъдат 

информирани и да преценят какво следва оттам нататък. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  има  ли 

други желаещи за изказвания? Разбира се, целта на тези решения е 

да направят по-лесно приложими законовите норми.

Колега Ивков, имате думата.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам, първо, да се извиня на колегата 

Цачев.  Ние сме в една стая.  Той е качил решението от по-рано и 

наистина сега, когато го прегледах в зала, се сетих за това нещо и 

затова сега го предлагам. Можеше да се обсъди. Но, все таки, ние 

вече го обсъждаме. 

Затова  аз  мисля,  че  двете  позиции  се  изчерпаха.  Правя 

конкретно  предложение:  след  т.  19,  като  взимам  предвид  и 

забележката на колегата Андреев към моето изказване, която беше 

правилна,  да  очертаем  последиците  при  положителна  проверка, 

тоест, когато установим, че има друго качество и  да кажем, че ако е 

регистриран  като  кандидат  –  диференциран  подход  –  се  запазва 

регистрацията му като кандидат, наистина това е по-важното, и няма 

да  бъде  вписан  в  списъка  с  представители.  Но,  ако  е  застъпник, 

наблюдател или в  друго качество,  да  се заличи регистрацията  му 

като застъпник или наблюдател.

Това е моето конкретно предложение вследствие на дебатите, 

които проведохме. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Взимам  думата  във  връзка  с  това 

предложение.

Всъщност Вие предлагате обратния подход на този, който е в 

решението, за което казвам, че не съм съгласен. Ако ти нямаш право 

да  бъдеш  представител,  няма  да  бъде  вписан  в  списъка,  защото 

проверката е установила …. И това е подходът във всички проверки, 

които  се  извършват.  Добре  –  кандидат.  Ами,  ако  е  член  на 

избирателна комисия, какво правим? Ще го заличим като член на 

избирателна комисия ние, служебно?!? Законът изрично казва кога 

на  един член на  избирателна  комисия  могат  да  бъдат  прекратени 

пълномощията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  зала  постъпи 

предложение от  господин Ивков.

Подлагам  на  гласуване  постъпилото  от   господин  Ивков 

предложение.

Режим на гласуване.

Гласували  15  членове на  ЦИК:  за  –  5 (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Севинч Солакова);  

против  –    10  (Александър  Андреев, Ивилина  Алексиева,   Катя 

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цанева);. 

Предложението не се приема.

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство.

Други предложения не виждам. Затова, колеги, подлагам на 

гласуване така предложения ни проект на решение.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

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

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

Решението се приема.

Решението има № 4173-НС.

С това, колеги, давам почивка до 14,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден 

отново, колеги! 

В  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Продължаваме  днешното  заседание.  Поради  работа  във 

връзка с подготовка за предстоящите избори се наложи заседанието 

да започне малко по-късно, но пък се надявам, колеги, че ще успеем 

съвсем  оперативно  да  вземем  предстоящите  ни  решения  и  да 

изчерпим дневния ред.

Колеги, бяхме стигнали до точка 4.

4. Проект на решения относно назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии.

Докладчик е госпожа Сидерова.

Колеги, моля да влезем във вътрешната мрежа.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът от 30 януари 2017 година 

беше оставен три дни по-късно да го приемем, за да има възможност 

да се запознаете всички тук. В моята папка е - № 4112.

Това, което трябваше да нанеса е в т. 6, б. „Г“ променения 

брой народни представители на „Реформаторския блок“ и в т. 13 да 

нанеса  промененото  процентно  съотношение  между  партиите  и 

коалициите, представени в Народното събрание относно съставите с 
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оглед променената конфигурация в Народното събрание,  тъй като 

има  някаква,  макар  и  малка  разлика,  но  когато  тези  проценти  се 

приложат  спрямо  по-голям  брой  членове  на  комисии  тя  дава 

понякога  съществено  отражение.  Тези  проценти  не  съм  ги 

установявала аз,  знаете,  колегата  Емануил Христов.  Те са  същите 

като  за  районните  комисии.  Тези  проценти  се  прилагат  на 

територията на всяка община, защото знаете, че съставите на СИК-

овете се формират по общини. 

В решението няма нищо ново, освен произведените избори за 

президент и вицепрезидент на републиката. Решението тогава беше 

актуализирано.  Датите  съм  ги  направила  по  хронограмата.  Ако 

забележите някаква грешка, моля да ме поправите.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  мнения,  въпроси, 

допълнения?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  вървим  по  точки  – 

първа и втора точка и консултациите. Предлагам да гледаме до точка 

седма.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тъй като в някаква степен проектът 

беше разглеждан и дублира друго наше решение…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли да помоля да изчакаме.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, тъй като това наистина е решение, което засяга сериозни 

въпроси  и  би  било  добре  да  присъства  ЦИК  в  по-голям  състав, 

благодаря Ви, Вие вече го представихте,  няма да има нужда след 

това.  Молбата  ми  е  да  направим  назначаванията  на  районните 

избирателни комисии и тогава.

Колеги, нека да направим точка 8 от дневния ред, за да не 

губим време.

8.  Проекти  на  решения  за  назначаване  на  районни 

избирателни комисии.

Първият докладчик в зала.
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаема  госпожо  председател,  във 

връзка с проектите на решения, които ще гледаме, искам само да 

уведомя колегите, че днес сте ми разпределили постъпило писмо в 

Централната  избирателна  комисия  от  съпредседателите  на 

Политическа  партия  „Български  демократичен  център“,  които  са 

представили  удостоверение  за  актуално  състояние,  съобразно 

нашите  решения  и  закона,  с  дата  27  януари  2017  г.,  като  молят 

същото да бъде ползвано при всички видове регистрации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, чухте, във вътрешната мрежа е публикувано, имаме 

удостоверение за актуално състояние. 

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Пак в тази връзка докладвам в ЦИК писмо от председателя на 

„Движение за права и свободи“ Мустафа Карадайъ писмо с вх. № 

НС-10-3 от 31 януари 2017 г., с което ни е изпратено заверено копие 

от  удостоверение  за  актуално  състояние  на  Партия  „Движение за 

права и свободи“, издадено от 27 януари 2017 г., пак в моя папка в 

днешно заседание, като PDF файл е качено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, чухте и за това актуално състояние. Моля да го имате 

предвид при всички преписки.

Първи докладчик в зала е госпожа Камелия Нейкова. 

За  госпожа Камелия Нейкова ще докладва  госпожа Росица 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, в папката на колегата 

Нейкова би следвало да е качен проекта за назначаване на РИК № 19 

в  Русенски  изборен  район.  Моля  да  го  погледнете.  Постъпило  е 

писмо от областния управител на област Русе с вх. № НС-05-25-1 от 

31.01.2017  г.  на  ЦИК  с  предложение  за  състав  на  районната 

избирателна  комисия.  Към  писмото  са  представени  всички 

необходими  документи,  както  и  протокол  от  21.01.2017  г.  за 
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проведени консултации. Постигнато е съгласие за назначаването на 

състава  на  РИК,  както  и  за  разпределението  на  позициите  в 

ръководството на комисията, поради което ви предлагам да вземем 

решение  на  посочените  в  проекта  правни  основания  да  назначим 

районна  избирателна  комисия  в  19-ти  изборен  район  русенски  в 

състав  от  13  членове,  както  следва:  председател  Мирослава 

Йеремиева Маркова от ПП „ГЕРБ“, заместник-председател Зюмрюд 

Сабриева  Абазова  от  ПП  „ДПС“,  втори  заместник-председател 

Александър  Николаев  Корфунозов  от  Коалиция  „Патриотичен 

фронт“,  секретар  Десислава  Петрова  Дивчева  от  „БСП  лява 

България“  и  за  членове:  Йордан  Венелинов  Димитров,  Тодорина 

Рачева  Михайлова,  Надежда  Иванова  Енчева,  Милена  Георгиева 

Хинкова,  Ибриям  Ахмед  Гаваз,  Миглена  Маринова  Ангелова, 

Силвия  Димитрова Кръстева,  Наталия  Руменова Маринова,  Елица 

Георгиева Вълчева-Куманова. 

Районната избирателна комисия стъпва в правомощията си на 

4  февруари  2017  г.  Решението  подлежи  на  обжалване,  както  е 

посочено в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Решението е № 

4174-НС.

Следващ докладчик е госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

от областния управител на област София-град относно проведените 

консултации  за  състави  на  РИК  23,  24  и  25  –  всичките  на 

територията на град София. 
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При консултациите, които са проведени на 29 януари 2017 г. 

са участвали всички парламентарно представени партии и коалиции. 

За тяхното свикване са били изпълнени изискванията на Изборния 

кодекс.  Представени  са  и  всички  документи  от  политическите 

партии. 

На  консултациите  е  постигнато  споразумение  относно 

съставите и ръководствата на трите районни избирателни комисии – 

23-та, 24-та и 25-та София-град, като това споразумение е подписано 

без  особени  мнения  от  представителите  на  всички  участвали  в 

консултациите  партии  и  коалиции.  Ръководствата  са  определени 

поименно.  Съотношенията  в  членския  състав  са  съгласно  нашето 

Решение № 4130. 

По  този  повод  ви  предлагам  да  гледате  проект  №  4155 

относно назначаване  състава  на 23-та  РИК.  Председател от  „БСП 

лява България“, заместник-председатели от „Реформаторския блок“ 

и  „Патриотичен  фронт“,  уговорени  на  консултациите  със 

съответните  членове.  Ще  прочета  поименния  състав.  Нарочно  го 

чета, защото, признавам, не знам каква е причината, но точно четири 

пъти пиша това решение, изчезват ми част от данните, ту едни – ту 

други,  при  това  неща,  които  не  са  поправени  и  поправени 

включително.  Живка  Василева  Котева  -  председател,  Веселина 

Кирилова  Кирилова-Стаменова  и  Бригита  Емилова  Костова-

Атанасова  –  заместник-председатели,  секретар  Полина  Василева 

Витанова.  Членове:  Антоанета  Захариева Крумова,  Борис Стоянов 

Евтимов,  Мария  Петрова  Праматарова-Щуркова,  Снежана 

Младенова Кондева, Стоян Красимиров Кожухаров, Емил Григоров 

Николов,  Таня  Андонова,  Дишлиева,  Семра  Юмер  Сюлейман, 

Милен  Събинов  Ревански,  Красимир  Георгиев  Сираков,  Надя 

Асенова Ангелова, Николай Евгениев Димитров и Емилия Борисова 

Керчева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.

Решението е № 4175 НС.

Продължете със следващо.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Двадесет  и  четвърта  РИК. 

Председател „ГЕРБ“ и заместник-председател „БСП лява България“ 

и заместник-председател „Патриотичен фронт“, секретар – „ДПС“. 

Членовете, съгласно установеното съотношение в нашето решение: 

председател  Валери  Владимиров  Цолов,  заместник-председател 

Емил  Цветанов  Войнов,  заместник-председател  Ангел  Илиев 

Маринков,  секретар  Благомира  Димитрова  Андоново,  членове: 

Васил  Николаев  Бояджиев,  Евгени  Кирилов  Пепелянков,  Мария 

Георгиева  Георгиева,  Петко  Луков  Кръстев,  Светослав  Иванов 

Бързанов, Илия Костадинов Илиев, Валентин Константинов Илиев, 

Валентин  Русев  Русев,  Наталия  Любомирова  Маджарова,  Елена 

Маркова Балджиева, Богдан Георгиев, Мавродиев, Иван Костадинов 

Гебрелиев, Станил Станиславов Станилов и Атанас Цеков Петков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Таня Цанева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4176 НС.

Продължете със следващия проект.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Двадесет и пета РИК. Председател - 

„ГЕРБ“, заместник-председател - „ДПС“ и заместник-председател - 
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„Реформаторски  блок“,  секретар  -  „БСП  лява  България“. 

Съотношението  между  членовете  е  спазено.  Председател  Виолета 

Красимирова  Темелкова-Петрова,  заместник-председател  Гергана 

Стефанова  Толина,  заместник-председател  Мария  Димитрова 

Вълканова,  секретар  Жана  Бориславова  Иванова,  членове:  Валери 

Георгиев  Якимов,  Диян  Сашов  Асенов,  Силвия  Захариева 

Качулкова, Соня Боянова Василева, Християна Василева Василева, 

Марийка  Иванова  Якова,  Ивайло  Веселинов  Василев,  Венцислав 

Василев  Йотов,  Димитър  Крумов  Епитропов,  Емил  Ивайлов 

Димитров,  Станислава  Валериева  Чорбаджийска,  Роман  Чавдаров 

Дражев, Павел Любомиров Миланов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги.

Коментари? Не виждам.

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.

Благодаря.

Това е Решение № 4177 НС.

Следващ докладчик е госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, при съгласие са 

постъпили писмата на областните управители, съответно на Смолян 

и Кърджали и ви предлагам следните проекти за решения:

Постъпило е писмо на областния управител на област Смолян 

с  вх.  №  НС-05-7  от  29.01.2017  г.  на  ЦИК.  Към  писмото  са 

предоставени  всички документи,  които  установяват  спазването  на 

съответните членове от Изборния кодекс във връзка с назначаването 

на съответната районна избирателна комисия. На консултациите са 

участвали  представители  на  всички  парламентарно  представени 

партии и коалиции, надлежно упълномощени. 
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Предвид изложеното и на основанията, които ви представям в 

проекта,  както и на основание Решение № 4130 НС на ЦИК ни е 

предложен следният състав на районна избирателна комисия в 22 

район  Смолян,  както  следва:  председател  Ангел  Николаев 

Безергянов  -  „ГЕРБ“,  зам.-председател  Анастасия  Манолева 

Караманолева  -  „БСП  лява  България“,  зам.-председател  Димитър 

Стоянов  Марев  -  „Реформаторски  блок“,  секретар  Асен  Ясенов 

Минков  „ДПС“,  членове:  Малинка  Минчева  Кордова  „ГЕРБ“, 

Мариана  Георгиева  Сивкова,  Георги  Тодоров  Кисьов,  Маргарита 

Георгиева  Солакова,  Лилия  Атанасова  Капсъзова,  Зоя  Емилова 

Бенкова, Атанас Димитров Ангелов, Стефка Дафова Станкова, Радка 

Железова Желева.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 4 февруари 2017 г. Решението подлежи на обжалване в тридневен 

срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  с  корекциите  в  оперативен  порядък  направени 

подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Таня Цанева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 

няма.

Това е Решение № 4178 НС.

Следващият Ви доклад, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

писмо от областния управител на област Кърджали с вх. № НС-05-29 

със  същите  автокорекции  от  предния  проект.  Към  писмото  са 

представени  всички  изискуеми  документи.  Предлагам  ви  да 

назначим следния състав,  който е постигнат при споразумение на 

консултациите  с  представителите  на  всички  парламентарно 
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представени партии и коалиции, надлежно упълномощени в следния 

състав: председател Антоанета Маринова Юрукова - „ГЕРБ“, зам.-

председател Величка Димитрова Георгиева - „БСП лява България“, 

зам.-председател  Стефан  Димитров  Ангелов  -  „АБВ“,  секретар 

Неджатин  Мехмед  Салим  -  „ДПС“  и  членове:  Кольо  Маринов 

Ангелов, Руси Профиров Латунов, Калина Вълчева Митева, Сабри 

Ридван, Хайрула, Иван Пламенов Робов, Камелия Христова Милева, 

Димитрия  Драганова  Василева,  Стоян  Георгиев  Кирев,  Красимир 

Петков Бибиновски.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 4 февруари 2017 г. Решението подлежи на обжалване в тридневен 

срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Таня Цанева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар  

Томов), против – няма.

Това е Решение № 4179 НС.

Госпожо Сидерова, Ваш ред е.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм приключила с назначенията, 

но  с  оглед  на  провеждащите  се  частични  избори  за  кметове  на 

кметства и нов избор на кмет на община се налага да направим една 

поправка в Изборна книга № 98-МИ, приета с Решение № 3346 от 5 

август 2016 г. Това е декларацията, която се подава от застъпниците. 

Грешно  сме  написали  адресата  до  ЦИК.  Адресатът  трябва  да  е 

общинска избирателна комисия. 

Другото е да допълним решението за проверка на списъците 

в  подкрепа  на  независимите  кандидати.  Трябва  да  напишем  в 
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некоректните  записи  и  лица,  които  нямат  постоянен  адрес  на 

територията на района. 

Тези два проекта, ако нямате нищо против, предлагам да ги 

гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложения за нови точки в дневния ред.

Колеги, режим на гласуване.

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

Ивайло  Ивков,  Метин  Сюлейман,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Таня Цанева, Севинч Солакова, Румен  

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Колеги, приеха се тези точки. 

Госпожо Сидерова, в такъв случай Вие сега ще докладвате, 

не три, а пет проекта.

Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Първият проект е  за  поправката  на 

Изборна  книга  № 98-МИ-4196,  като се  променя само адресата  до 

общинска избирателна комисия в община (многоточие) вместо: до 

Централната избирателна комисия. Има изготвен проект на книгата, 

което е приложение. Най-отдолу е решението, а над него е самото 

приложение с тази поправка.

На  предишните  частични  избори  ние  с  писма  сме  им  се 

обаждали,  но  сега  е  по-добре,  тъй  като  става  дума  и  за  кмет  на 

община – да се поправи книгата и то за нов избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги?

Господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз ще направя пак предложение. В 

относно нека да става ясно относно какво се отнася това решение, 

което се налага да поправяме. Да не е само номера, за улеснение на 

тези, които го ползват.
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РУМЯНА СИДЕРОВА:  Да,  аз  се  съгласявам.  „Относно“-то 

ще стане, както е в диспозитива: Относно поправка на техническа 

грешка в Приложение № 98-МИ, прието с Решение № 3346 МИ от 5 

август 2016 г. Може би т.4.1. 

Съгласна  съм  да  допълня  относно-то  така,  както  е 

диспозитива  на  решението,  за  да  е  по-ясно  каква  е  поправката. 

Иначе действително маса от поправките, които сме правили, не са 

ясни за какво става дума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение ведно с корекцията, направена в зала.

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

Ивайло  Ивков,  Метин  Сюлейман,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Росица 

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

Стоева-Сидерова), против – няма.

Решението е № 4180 МИ.

Колеги, изпращането му до „Държавен вестник“ с писмо за 

обнародване. 

РУМАНА  СИДЕРОВА:  На  нашата  страница  ще  се  качи 

поправената книга?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

Колеги, режим на гласуване.

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

Ивайло  Ивков,  Метин  Сюлейман,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Росица 

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

Стоева-Сидерова), против – няма.

Продължете, госпожо Сидерова

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът е № 4197 да го качат след 

нещо друго, за да може да се види.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Изчакваме 

технически да се публикува.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  става  дума  за  проверка  на 

подписките в подкрепа регистрацията на независим кандидат. Ако 

видите изборната книга за списъците, както и правилата за издигане 

на независим кандидат, той трябва да бъде подкрепен от избиратели 

от този изборен район, а не изобщо избиратели. Защото, който няма 

постоянен адрес на територията на района не е избирател на този 

кандидат. Затова и в книгата имаме отделна графа, ако не се лъжа 

предпоследната  пета,  която  е  постоянен  адрес  на  територията  на 

района. Затова в некоректните записи, ако при проверката се открие, 

че  независимият  кандидат  е  подкрепен  от  български  граждани, 

които по принцип имат избирателни права,  но не  са  с  постоянен 

адрес на територията на този район, този запис е некоректен, защото 

избирател на този кандидат е само избирател, който има постоянен 

адрес на територията на района. Тестът е чл. 257, ал. 1 – да имат 

постоянен адрес на територията на района. Затова там, където сме 

изписали кога  са некоректни записите,  като ни съобщават защо е 

некоректен  записът  трябва  да  имаме  и  „без  постоянен  адрес  на 

територията на изборния район“. Това е добавката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Стоева-Сидерова), против – няма.

Това е Решение № 4181 НС.

Госпожо Сидерова, продължете с проекта, с който започнахте 

относно назначаване на съставите на СИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Разглеждаме проект №4112.
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Накратко  повтарям,  тъй  като  част  от  колегите  не  бяха  в 

момента в зала, че след съобщаването, че е изготвено това решение 

на  30-ти  съм  добавила  корекцията  на  народните  представители  в 

парламентарната  група  на  „Реформаторски  блок“,  които  са  22, 

съгласно писмо АД-750-06-43 от 25 януари 2017 г. на председателя 

на Народното събрание госпожа Цецка Цачева. И в т. 6 последното 

изречение  броят  на  народните  представители,  обхванати  от 

парламентарни групи е 227, а не 228, правя тази поправка. 

В т. 13 съм нанесла действителното процентно съотношение, 

пак повтарям, защото то при определяне съставите на СИК си има 

своето значение, макар и съвсем малко да се е променило. 

По отношение на съставите на РИК не рефлектираше, но по 

отношение на съставите на СИК, които се определят за територията 

на  всяка  община  поотделно  ще  има  съотношение.  Всички  други 

правила са тези, които са записани в закона и правилата, които сме 

имали при изготвяне на решението за назначаване съставите на СИК 

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Сюлейман, заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Госпожо  Сидерова,  аз  имам 

предложение  по  т.  14  –  това  е  и  във  връзка  с  тези  методически 

указания по т. 15. По т. 15 трябва да отпадне. 

Предлагам  поотделно  по  общини  да  бъде,  както  е  било 

досега,  съгласно  методически  указания,  приложение  към 

настоящото решение. Това по т. 15 отпада. 

Още едно предложение, което до сега винаги сме го имали в 

нашите  решения.  При  назначаване  съставите  на  СИК  местата, 

полагащи  се  на  всяка  от  партиите  и  коалициите  се  разпределят 

равномерно  в  секциите  на  териториите  на  общината.  Като  ново 

изречение в т. 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Виждам, че се приема това предложение.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 14 текстът, който е след думата 

„поотделно“  до  края  отпада.  На  негово  място  идва  „по  общини“. 
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Добавя се още едно изречение: При назначаване съставите на СИК 

местата,  полагащи  се  на  партии  и  коалиции  на  територията  на 

общината не се разпределя равномерно в секциите на територията на 

общината. (Реплики в залата.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли да поясня.

По отношение на секциите с подвижни избирателни кутии до 

14-ия ден се приемат заявленията, на 13-ия ден са разговорите при 

кмета, ако не са говорили, до 12-ия ден се прави предложение, на 10-

ия ден е  назначаването.  Мисля,  че така съм ги направила,  но ако 

забелязвате някъде грешка…?  Изпраща на 12-ия ден, а не назначава, 

а назначаването е на 10-ия ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Едното предложение на Метин е за 

отпадане  на  методика  е  правилно,  защото  няма  такава.  Ние 

всъщност сме я разработили тук в решението.

Второто,  което  винаги  до  сега  сме  го  писали  е,  че  да  е 

равномерно  разпределението  на  представителите  на  партиите  и 

коалициите на територията на общината, а не на едните в селата, на 

другите  –  в  градовете,  или  да  се  събират  на  куп.  Записала  съм 

„полагащите се на партиите и коалициите места да се разпределят 

равномерно“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на  решение, 

ведно с корекциите, направени в зала.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова),  

против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова).

Колеги, това е Решение № 4182 НС.
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Продължете  със  следващия  проект  на  решение  относно 

попълване съставите на СИК.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има предложение към вече приетия 

проект да се включи една отделна точка относно забраната на чл. 3, 

ал. 3, че не могат да бъдат в повече от едно качество в изборите за 

народни представители.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, режим на гласуване на това 

допълнение към предното решение.

Благодаря на колегата Цачев и на колегата Сидерова, че го 

видяха.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 5 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

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

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева).

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за следващия проект.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проект № 4113. 

В  т.  1  добавяме  номера  на  току-що  приетото  Решение  № 

4182.

Колеги,  предлагам  ви  да  ги  погледнете.  Кратко  е,  няма 

някаква  особеност  в  сравнение  с  досега  провежданите  жребии, 

включително и жребият при попълване съставите на РИК.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, ако няма възражения, ние 

сме го гледали, ви моля – режим на гласуване на това решение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

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

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  против – 2 (Йорданка Ганчева, 

Георги Баханов).
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Уважаема колега Сидерова, това е Решение № 4183 НС.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 11 третото изречение трябва да 

се допълни, че се включват и имената на лицата, които до петия ден 

преди изборите са подали заявление.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли още желание за време за 

запознаване?

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Румяна  Стоева-Сидерова.),  против  –  2  (Георги 

Баханов и Румен Цачев).

Искате ли отрицателни вотове, колеги? Не.

Уважаема колега Сидерова, Решението е № 4184 НС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме със следващ доклад.

7.  Проект  на  Решение  относно  условията  и  реда  за 

регистрация на социологическите агенции.

Госпожа Цанева, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.

Колеги,  в папка с моите инициали ви предлагам проект на 

решение относно условията и реда за извършване на допитвания до 

общественото мнение, социологически проучвания и проучвания на 

изхода  в  изборния ден  и  регистрация  на  организациите,  които ги 

извършват за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Като  цяло  голяма  част  са  залегнали  от  предходно  наше 

подобно решение. До 18 март 2017 г., включително, това са 7 дни 

преди изборния ден, агенциите, които ще извършват проучвания на 

изхода,  в  изборния  ден  трябва  да  представят  в  ЦИК  заявление, 

удостоверение,  издадено  не  по-рано от  24 януари 2017 г.  списък, 
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като  тук е  променено,  тъй  като  в  предходни решения бяха  в  два 

екземпляра,  сега,  съгласно  нашата  Изборна  книга  е  в  един 

екземпляр. Агенциите, които ще извършват проучвания се вписват в 

специален регистър – Приложение № 38. Издават се удостоверения 

от Централната избирателна комисия на анкетьорите – Приложение 

№  37.  В  т.  5  в  баджа  се  поставя  информационна  табела,  като 

Приложението № 1 към настоящото решение го променям – ще бъде 

Приложение № 1 към Решение № 4134 НС от 26 януари 2017 г., тъй 

като вече в това решение има и табела бадж за анкетьор, преди го 

нямаше. 

Резултатите от проучванията, които се извършват в изборния 

ден  се  оповестяват  не  по-рано  от  22.00  часа.  Забранява  се  под 

каквато  и  да  било  завоалирана  форма  публично  огласяване  на 

междинни  резултати  преди  приключване  и  обявяване  на  края  на 

изборния ден. 

Точка  8  –  анкетьорът  не  може  да  бъде  едновременно 

наблюдател,  член  на  инициативен  комитет,  както  и  да  участва  в 

повече от едно качество в съответния вид избор.  До 2 дни преди 

изборния ден – 23 март 2017 г.  агенциите,  които са регистрирани 

вече в ЦИК представят списък в съответната районна избирателна 

комисия,  който  списък  трябва  да  е  подпечатан  от  ЦИК.  При 

отваряне  на  избирателните  кутии може да  присъстват.  Решението 

подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  

Цветозар Томов), против – няма.

Решението е № 4185 НС.



46

8.  Проекти  на  решения  за  назначаване  на  районни 

избирателни комисии.

Продължаваме  с  доклад  на  господин  Пенев  относно 

назначаване състав на РИК.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в моята папка във вътрешната 

мрежа за днешното заседание е качен проект № 4189. Проведени са 

консултации  при  областния  управител  на  област  Ловеч.  В 

Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № 

НС-05-26-1  от  31  януари  2017  г.  Първоначално  предложението  е 

постъпило  по  електронната  ни  поща,  впоследствие  всички 

документи са постъпили и в оригинал. Това предложение съдържа 

състав на РИК. При областния управител са проведени консултации 

на 29 януари 2017 г. Постигнато е съгласие. 

Участвали  са  всички  парламентарно  представени  партии  и 

коалиции.  Единият  от  участниците  не  е  разполагал  с  надлежно 

пълномощно. Опитвам се да установя в момента на коя партия или 

коалиция е представител, но това не е толкова съществено. Важното 

е, че му е предоставена възможност в рамките на същия ден до 16.00 

часа да си представи пълномощно. Той го е представил. Не е имало 

никакви спорове между участниците по отношение разпределението 

на  местата.  Всички  участвали  партии  и  коалиции  са  потвърдили 

направените  предложения  и  не  е  имало  нито  възражения,  нито 

особени мнения. 

Към  предложенията  са  представени  всички  изискуеми  се 

документи, включително необходимите декларации и документи за 

завършено  висше  образование  на  предложените  членове  на 

районната избирателна комисия. Ето защо 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  ви 

предлагам  да  назначим  районната  избирателна  комисия  в  11-ти 

изморен район Ловешки в състав от 13 членове.  За председател – 

Валентина  Стефанова  Недялкова,  предложена  от  „ГЕРБ“.  За 

заместник-председател  –  Станислава  Гечева  Стайкова-Давидова, 

предложена  от  Коалиция  „БСП  лява  България“.  За  заместник-
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председател Стойо Иванов Ковачев, предложен от Партия „Атака“. 

За  секретар  –  Фатме  Юсеинова  Моллова,  предложена  от  Партия 

„ДПС“  и  членове  съответно:  Дора  Ангелова  Стоянова,  Ваня 

Владимирова Събчева,  Павлина Минкова Комитова,  Елка Иванова 

Ангелова,  Севдие  Шефкат,  Куалиева,  Цеца  Петрова  Райнова, 

Валентин  Георгиев  Вълев,  Пенко  Найденов  Пенков  и  Бисер 

Божидаров Димов.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 4 февруари 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев, Цветозар Томов),  против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4186.

Продължаваме с точка 8а от дневния ред.

Точка 8а: Доклади по жалби и сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Първи  е 

господин Баханов. Преди да Ви дам думата, господин Баханов, бих 

искал  да  информирам ЦИК,  че  съставите  на  половината  районни 

избирателни комисии са назначени. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с казуса 

на кмета на община Галиче, в Централната избирателна комисия с 

вх. № МИ-095(4) от 31.01.2017 г. е постъпило писмо, подписано от 

административен  ръководител,  районен  прокурор  при  Районна 

прокуратура – Бяла Слатина, с което ни е препратил заверено копие 

от  писмо  с  посочен  изходящ  номер  на  ОИК  -  Бяла  Слатина,  за 

сведение ни го е изпратил. То съдържа документите, които ни бяха 

изпратени  от  Общинска  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина 
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относно молбите и заповедите, с които се разрешавани отпуските на 

кмета на с. Галиче, както и изх. № МИ-095(3) от 31.01.2017 г. и са 

препратените  отговорите  от  община  Бяла  Слатина  до  Районна 

прокуратура – Бяла Слатина. Уважаеми колеги, предлагам това да 

бъде приобщено към преписката, с която се занимаваме по писмото 

на  Общинска  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина,  касаещо 

правното положение на Ценко Чоков – кмет на с. Галиче и след кат 

изчакаме и отговора по наше писмо-запитване до кмета на община 

Бяла Слатина, тогава Централната избирателна комисия да формира 

своето становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Качени  са  всички  материали  във 

вътрешната  мрежа,  съгласно  резолюция  на  председателя  на 

Централната  избирателна  комисия,  така  че  колегите  могат  да  се 

запознаят,  за  да  формираме  и  окончателно  становище,  когато 

получим отговора от кмета на община Бяла Слатина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Уважаеми  колеги,  получен  е  и  ми  е 

разпределен Анализ на Обществения съвет към ЦИК на последните 

избори,  който  е  качен  във  вътрешна  мрежа  в  моя  папка  с  моите 

инициали.  В  момента  го  докладвам  за  сведение.  Вероятно  утре 

отново ще ви занимая с него. 

Също  за  сведение,  след  като  имате  възможност  да  се 

запознаете, получени са три сигнала от ГИЗДИ за нарушение на чл. 

205  на  Изборния  кодекс.  Става  дума  за  публикация  на  данни  от 

социологически  проучвания.  Обсъдихме  тези  неща  с  Мария  с 

предложение  на  тези  първи  сигнали  комисията  да  реагира  със 

съобщение  на  страницата  на  ЦИК  и  писмо  с  напомняне  на 

изискванията  по  чл.  205.  Ако  ми  позволите,  бих  искал  Мария 

Нейкова да доуточни този въпрос?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  съм  подготвила 

съобщение, което е в моята папка. То е, че Централната избирателна 

комисия напомня на доставчиците на медийни услуги, че следва да 

спазват изискванията на чл. 205 от Изборния кодекс. Съгласно него, 

считано  от  деня  на  обнародването  в  „Държавен  вестник“  от  26 

януари 2017 г. на Указа на Президента за насрочване на изборите за 

народни  представители,  до  изборния  ден  при  огласяване  на 

резултатите  от  допитванията  до  обществено  мнение  и 

социологически  проучвания  по  повод  на  предстоящите  избори  за 

народни представители, същите следва да съдържат информация за 

възложителя  на  допитването  или  проучването  за  организацията, 

извършила допитването или проучването, както и за източниците на 

финансирането, печатен или друг текстови материал. Информацията 

следва да  се  представя  пълно и  ясно в обособено поле,  на  видно 

място  и  да  заема  не  по-малко  от  5  на  сто  от  общата  част  на 

материала,  а  при  видеоматериали  в  аудиовизуалните  материали, 

излъчени  по  електронните  медии следва  да  има  това  представяне 

веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Лицата, които провеждат допитване до общественото мнение 

и  до  социологическите  проучвания  не  могат  да  се  позовават  на 

служебна, търговска или друга защитена от закона тайна, за да не 

предоставят  тази  информация  на  възложителя.  Централната 

избирателна комисия напомня, че за нарушаване на разпоредбите на 

чл. 205 от ИК е предвидена глоба или имуществена санкция в размер 

от 2000 до 5000 лв. Подкрепям предложението на господин Томов. 

Има  сигнали,  разпределени  на  колегата  Цанева  до  всички 

доставчици на медийни услуги, в случая интернет сайтове, които са 

нарушили  разпоредбата,  да  изпратим  писмо  със  съдържание,  че 

Централната  избирателна  комисия  са  получили  сигнали  за 

извършено нарушение  на  разпоредбата  на  чл.  205 и че  следва  да 

изпълняват  изискванията  в  нея  и  в  случай,  че  не  преустановят 

нарушенията,  им  напомняме,  че  за  това  нарушение  е  предвидено 

наказание или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението. Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар  

Томов), против – няма.

Имате  още? Продължете.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докладвам  ви  само  съобщения  за 

вдигане на запор от частен съдия-изпълнител, с което ни уведомява, 

че частният съдебен изпълнител е вдигнал запора, наложен срещу 

длъжника госпожа Хасанова. Направих справка. Тя е била член на 

Районна  избирателна  комисия  –  Плевен  и  изпълнителното  дело 

отгоре на това й е прекратено, защото е погасила задълженията си, 

но той е длъжен да ни уведоми.Само за сведение ви го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме с точка 8б.

Точка 8б: Отваряне на запечатани помещения 

Първи  докладчик  е  господин  Ивков.  Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева да води заседанието.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  МИ-14-4  от  31.01.2017  г.  – 

искане  от  кмета  на  район  Централен  –  Пловдив  за  даване  на 

разрешение за отваряне на две запечатани помещения: склад № 7 и 

склад № 6. В моя папка виждате: Проект на решение. Целта е да се 

освободи склад № 7 и да се преместят намиращите се там книжа и 

материали  от  проведения  втори  тур  на  изборите  за  кметове  на 

01.11.2015 г.  в  съседното  помещение,  за  да  се  освободи място за 

новите книжа от предстоящите избори. Виждате проекта. Моля да 

гласуваме.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов); против – няма.

Номерът на Решението е 4187 със съответната абревиатура.

Заповядайте, колега Христов. След това са колегата Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Иванка Грозева и Мария Бойкинова – стегнато, за 

да се организираме за машинното гласуване. Заповядайте!

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  за  да  отворим  едно 

помещение  в  Търговище,  получили  сме  писмо  от  областния 

управител  на  област  Търговище.  Той  ни  моли  да  разрешим 

отварянето  на  помещението,  в  което  се  съдържат  книжата  и 

материалите от предсрочните избори за народни представители на 

12 май 2013 г. във връзка с тяхното предаване на отдел „Държавен 

архив“, гр. Търговище. Специфичното тук е, че всички материали се 

държат  в  областната  администрация,  не  са  по  общини  -  затова 

писмото е от областния управител. Цитирали сме, съгласно чл. 287, 

ал. 8 от изборните книжа как трябва да се съхраняват и кога трябва 

да  се  предадат  на  „Държавен  архив“  съответно  книжата  и 

материалите. Срокът е изтекъл, тъй като оттогава са изминали два 

избора.  Затова съгласно т. 30 от наше Решение 2662 от 18 октомври 

указваме как се осъществява достъпът до запечатаните помещения. 

В  тази  връзка  предлагам  да  вземем  решение,  че  разрешаваме 

отварянето  на  запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от изборите за народни представители 

на 12 май 2013 г. във връзка с извършване на експертиза и предаване 

на  книжата  и  материалите  на  отдел  „Държавен  архив“  в  гр. 

Търговище. Обясняваме как да бъде осъществен достъпът по реда на 

т.  3  и  че  за  извършените  действия  трябва  да  бъдат  доставени 

протоколи, съгласно изискванията на т. 31 от решението, копие от 

заповедта  на  областния  управител  за  определяне  на  длъжностни 

лица  от  областната  администрация  и  съставените  протоколи  да 
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бъдат  изпратени  на  ЦИК  и  след  предаване  на  книжата  от 

произведените  2013  г.,  за  унищожаване  на  книжата  в  „Държавен 

архив“, останалите се предават за унищожаване. Това е основно – 

какво да съдържа протоколът: основанието и решението подлежи на 

обжалване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

въпроси? Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

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

против – няма.

Номерът ви е 4188-НС. 

Господин Ерхан Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, изх. № ПВР-14-5 от 19 

януари т.г. От кмета на Сливен сме получили искане за разрешаване 

на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват книжа за 

избори на президент и вицепрезидент – 2011 г. Кметът иска да се 

отвори помещението, съответно да се предадат въпросните книжа в 

„Държавен архив“, поради което аз ви предлагам – проектът е във 

вътрешна  мрежа  –  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение,  съответно  с  цел  извършване  на  експертиза  за 

извършените действия да се съставят протоколите, съгласно т. 31 от 

2662  за  резултатите  от  експертизата,  съответно  кметът  да  ни 

уведоми по стандартен текст. Предлагам да се гласува текстът. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване за помещението за Сливен.

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

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

против – няма.
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Номерът  на  Решението,  уважаеми  колега  Чаушев,  е  4189-

ПВР. 

Госпожа Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстващ. Колеги, в моя папка от днешна дата е, номерът на 

проекта е 4194. Постъпило е писмо с вх. № ПВР-14-16 от 30 януари 

2017 г.  от кмета на община Бойчиновци г-н Светлин Сретениев с 

искане да му бъде разрешено отваряне на запечатаното помещение, 

в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  23  и  30  октомври  2011  г., 

произведените  избори за  членове на Европейски парламент на  25 

май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 

2015  г.,  във  връзка  с  извършване  на  експертиза  и  предаване  на 

книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. на отдел „Държавен архив“ 

- Монтана. 

Предлагам ви при спазване на Решение № 2662-МИ-НР от 18 

октомври  2015  г.  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение  в  община  Бойчиновци,  с  цел  предаване  на  изборните 

книжа и  материали от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 23 и 30 октомври на „Държавен архив“ – Монтана. 

Достъпът да се извърши съгласно т. 30 от Решение 2662. Книжата и 

материалите  от  изборите  за  членове  на  Европейски  парламент  на 

републиката  се  съхраняват  в  помещението  до  произвеждането  на 

следващите избори за членове на Европейски парламент. Книжата и 

материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 

2014  г.  се  съхраняват  в  помещението  до  произвеждането  на 

следващите избори за народни представители.

Предлагам  да  им  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, колеги, за Бойчиновци. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Румен Цачев); против – няма.

Номерът на Решението Ви е 4190-ПВР-ЕП-НС.

Госпожо  Бойкинова,  заповядайте  -  за  запечатаното 

помещение.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

отваряне на запечатано помещение. Искането е от кмета на община 

Главиница.  В  помещението  се  съхраняват  изборните  книжа  и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

републиката от 2011 г., Национален референдум – 2013 г., избори за 

членове  на  Европейския  парламент,  избори  за  народни 

представители  –  2013-2014 г.,  с  цел извършване  на  експертиза  от 

изборните книжа и материали от произведените избори за президент 

и  вицепрезидент  през  2011  г.,  поради  което  ви  предлагам  да 

разрешим да се отвори запечатаното помещение с цел архивиране на 

изборните книжа и материали от произведените избори за президент 

и вицепрезидент през 2011 г. Достъпът да се извърши съгласно т. 30 

от  наше  решение  2662.  Останалите  изборни  книжа  и  материали 

следва  да  се  съхраняват  до  изтичането  на  законово  определения 

срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, гласуваме. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Румен Цачев, Цветозар Томов); против – няма.

Това Решение е № 4191-ПВР.

Продължаваме с точка 8в.
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Точка  8в:  Доклад  относно  електронното  заявление  за 

гласуване извън страната.

Заповядайте,  госпожо  Ганчева.  Преди  да  Ви  дам  думата, 

колеги, остава ни това и докладите по писма. Предлагам ви след тях 

да  направим  почивка  и  след  това  да  продължим.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Първо,  колеги,  да ви докладвам в 

тази точка във връзка с наше писмо. Или от вчера, или от онзи ден 

на заседанието се получи с вх. № НС-00-17 от 1 февруари приемо-

предавателен протокол като днес във връзка с писмо на ЦИК със 

съответния  изходящ  номер,  представител  на  „Информационно 

обслужване“ е предал на представителя на ЦИК в лицето на госпожа 

Манолова запечатан плик с информация за достъпа до създадената 

пощенска  кутия  за  нуждите  на  обработката  на  заявленията  за 

гласуване  извън  страната,  знаете,  както  и  архива  на  пощенската 

кутия в електронен вид на носител CD със съответния надпис. 

Първо  предлагам  архивът  да  бъде  предаден  за  съхранение 

при  председателя  и  запечатаният  плик  с  паролите  засега  да  се 

съхранява,  както и предходния път направихме,  при директора на 

дирекция,  но,  колеги,  аз  мисля,  че  няма  пречка  още  сега  да 

гласуваме, както и съгласно наше предходно решение, достъпът до 

паролите  да  бъде  на  мен  и  на  сътрудника  на  работната  група  и 

съответно на лице,  което е посочено от директора на дирекцията. 

Така беше и предишния път.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

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

Цачев, Цветозар Томов); против – няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-00-

16 от 1 февруари 2017 г., който е разпределен на мен и на господин 
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Андреев.  Аз не знам защо не съм обсъждала с  колегата Андреев. 

Това е всъщност проектът на заявление за гласуване извън страната, 

който беше презентиран вчера на работна среща с „Информационно 

обслужване“.  Аз  ви  предлагам  да  бъде  сега  за  сведение  и 

запознаване, с оглед утрешната среща. Мисля, че предложението ми 

за сведение и запознаване е с  оглед на това,  че на презентацията 

присъстваха неголяма част от колегите от Централната избирателна 

комисия. Всъщност ние помолихме, как то и миналия път беше за 

предходните избори, с писмото да се пратят и скрийн шоповете за 

заявлението за гласуване извън страната, което ще бъде чрез нашата 

интернет страница. Още повече, вътре в писмото е посочено и къде 

може  да  се  запознаете  с  демонстрационната  форма.  Аз  лично  го 

прегледах и мисля,  че  е  така,  както работно обсъдихме,  но не ви 

предлагам сега да го одобрим, просто да се запознаете колегите и 

може би утре на заседание, за да може да стартираме процедурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Колеги, когато става дума за такива важни неща, 

разпределям на повече от един докладчик, защото повече очи гледат 

по-добре. В случая и аз погледнах внимателно заявлението. Мисля, 

че в него няма технически грешки, но ви обръщам внимание за утре 

в първата част – това е на база на проведения разговор за приемане 

изписването на адресите. Моля ви да обърнете внимание.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред 9.

Точка 9. Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  днес 

пристигнаха  и  спешни  преписки  от  администрацията  на 

Министерския съвет, поради факта, че госпожа Богданова, главният 

юрисконсулт  вече  успя  да  прегледа  две  документации  и  да  ни 

представи становище, моля да започнем с тях.

Докладвам ви вх. № НС-03-9 от 1 февруари 2017 г. Трябва да 

в моята папка да е обособена подпапка с PDF формата писмото с 
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приложението,  становището като обяснителна  записка на  госпожа 

Богданова. 

Колеги,  към  това  писмо  на  главния  секретар  на 

Министерския  съвет  господин  Веселин  Даков  са  приложени 

технически спецификации за изработка и доставка на удостоверение 

за  гласуване  на  друго  място.  Госпожа  Богданова  е  направила 

проверката,  като  е  съобразила  както  нашите  изборни  книжа, 

утвърдени  с  Решение  4117  от  24  януари  2017  г.,  това  е  самото 

удостоверение,  както  и  регистъра  на  удостоверенията,  така  и 

Решение 4144 от 27 януари 2017 г. относно единната номерация на 

удостоверенията и тяхната защита.

В общи линии, имах възможност да погледна документацията 

–  тя  не  се  различава  от  предишния  път,  когато  бяха  при 

президентските избори при възлагането на тази поръчка. Предвижда 

се  дейността  на  изпълнителя  на  поръчката  да  се  организира  в 

съответствие  с  Наредбата  за  условията  и  реда  за  отпечатване  и 

контрол върху ценни книжа. Затова към изпълнителите са предявени 

и допълнителни изисквания за осигуряване на строг контрол върху 

отпечатаните количества, като се определя този ред.

По  отношение  на  цвета  не  са  определили  цвета  от 

администрацията, но тъй като изпълнителите ще имат възможност 

при  участие  при  кандидатстване  да  представят  предпечатни 

заготовки  и  явно  тогава  ще  се  преценява.  Знаете,  че  по  нашето 

решение освен фабричен номер,  трябва да съдържа и микротекст. 

Микротекстът ще бъде, разбира се, абсолютен елемент на защитата. 

Номерацията  е:  определили  са  структурата:  минимум  5-цифрен 

пореден  номер.  Хартията  да  е  самокопирна  в  2  екземпляра,  със 

залепен край от едната страна.

Колеги,  предложението  и  на  колегата  Богданова  е  без 

бележки да съгласуваме. Предлагам ви да изпратим писмо още днес 

в отговор на тяхното писмо 02-19-8 от 31 януари 2017 г. Те са с изх. 

№ от вчера, сега ми прави впечатление. Получихме ги днес. Надявам 

се да се движат по-бързо оттук нататък. Предлагам ви да изпратим 

писмо, с което да съгласуваме така представената документация. 



58

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  ,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева,  

Румен Цачев, Цветозар Томов); против – няма.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

протоколното  решение  на  Централната  избирателна  комисия  за 

откриване  на  процедура  за  финансов  контрольор  ви  докладвам 

писмо по електронната поща ЦИК 00-84 от 1 февруари 2017 г. от 

редакцията на вестник „Труд“ във връзка с публикуване на обявата 

до  госпожа  Богданова  с  искане  за  потвърждение.  В  случай  на 

потвърждение до 14 часа обявата ще бъде публикувана в утрешния 

брой. Правят ни отстъпка в цената, разбира се, защото сме постоянен 

клиент.  В  общи  линии  е  потвърдено  направеното  предложение 

поради факта, че в другата медия – мисля, че е вестник „СЕГА“, ще 

се  публикува утре,  за  да бъдат в един и същи ден публикациите. 

Докладвам ви го за сведение.

Колеги,  докладвам  ви  писмо  от  Главния  секретар  на 

Министерския съвет с изх. № от 31 януари 2017 г. Получено е днес с 

приложена  документация.  Това  са  изискванията  за  изработване  и 

доставка на печати за секционни избирателни комисии. Тази справка 

съдържа  и  общия брой на  печатите,  на  отделните  видове  печати, 

информация  и  за  разпределението  на  печатите  по  райони.  Имаме 

описание на обекта на поръчка. От обяснителната записка виждате, 

че  проверката  е  извършена  пак  от  госпожа  Богданова.  От 

обяснителната  записка  виждате,  че  тя  е  направила  сравнение  с 

изискванията на нашите, по Решение № 4145-НС от 27 януари 2017 

г.  Проверката  установява  съответствие  с  тези  изисквания.  В 

документацията е открита една техническа грешка – в бройката. Тя 

се е свързала с госпожа Янева. Оказва се, че е техническа грешка, но 

предложението  от  страна  на  администрацията  е  да  посочим  тази 
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техническа грешка и в нашето писмо да съгласуваме без бележки. В 

хода  на  проверката  такава  справка  е  публикувана.  Проверена  е 

наличната информация в Централната избирателна комисия относно 

броя  на  секциите  по  райони.  Имаме  достатъчен  брой  резерв  по 

райони за печатите, така, както са представени. Предложението е да 

съгласуваме,  единствено  с  тази  бележка  да  бъде  отстранена 

техническата грешка.  Моля да се подложи на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Да 

гласуваме, колеги. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Цветозар Томов); против – няма.

И това предложение се прие.

Продължаваме, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,в  получаваме 

информация за подадените заявки за брой бюлетини за отпечатване 

за частичните избори за кметове,  на 19-ти ще се обобщи и ще се 

публикува от администрацията, да не ви губя времето. 

Докладвам  ви  също  за  сведение,  тъй  като  се  възлага  за 

обобщаване  на  администрацията,  организационно-техническите 

екипи по области в някои случаи от общини, специално това писмо е 

№ _НС-05-36 от 1 февруари от областния управител на Монтана. 

Докладвам ви за сведение вх. № НС-02 от 1 февруари 2017 г. 

приемо-предавателен  протокол  за  Централната  избирателна 

комисия,  подписан  от  госпожа  Манолова  за  получаване  на 

ключовете за  помещение Пресцентър - Пресклуб, междинна врата 

между двете помещения в Източното крило, съгласно подписаното 

допълнително споразумение с Народното събрание. 

Това са ОТП-та и заявки. Знаете, че обобщената справка ще 

се публикува във вътрешната мрежа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  във 

връзка с получаваните покани за участие в обучения аз считам, че от 

този момент до приключване на изборите следва да отидат директно 

към дело. 

Госпожо Солакова, това бяхте Вашите доклади.

Продължаваме със следващ докладчик г-н  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-76 

от  01.02.2017  г.  е  получено  ревизирано  проектно  предложение  за 

електронно гласуване от Александър Йоловски, който е заместник-

председател  на  Държавната  агенция  „Електронно  управление“. 

Предполагам,  че  това  е  във  връзка  с  проведената  среща  с  Росен 

Желязков  преди  около  месец,  предполагам.  Така  че,  уважаеми 

колеги, съгласно Резолюция на председателя е резолирано още до 

колегата  Христов,  Андреев,  Чаушев  и  Пенев  и  е  качено  във 

вътрешната мрежа. В същото са посочени отговорностите на ЦИК и 

е приложено актуализирано или ревизирано проектно предложение 

за електронно гласуване. То е от няколко страници, така че трябва 

доста време,на за да се прочете. Писмото е форматирано съгласно 

изискванията и предлагат да проведем работна среща в удобно за 

нас  време  за  представяне  и  обсъждане  на  документа  и  при 

възможност  определяне  на  лица  за  оперативна  координация, 

включително  по  въпроси,  свързани  с  конкретното  участие  на 

представителя  на  Централната  избирателна  комисия  в  това 

изпълнение на проекта. Така че, колеги, към момента е за сведение 

ин   някои  от  следващите  заседания  просто  го  прочитаме  и  да 

направим предложение за удобно за нас време, както разбирам, за 

работна  среща  и  да  имаме  предложение  с  готовност  за  хора  от 

Централната  избирателна  комисия,  членове,  които  да  участват  в 

изпълнението на проекта – като бройки и поименно, предполагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин  Баханов.  Бих  искала  да  допълня  този  доклад.  Господин 

Йоловски ми се обади и по моли ако може срещата да бъде в по-

кратки  срокове,  с  оглед  и  необходимостта  да  се  подаде  това 

предложение,  така  коригирано  и  ревизирано.  С  оглед  на  това, 
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колеги, аз ви моля да го прегледате, в утрешно заседание ние да го 

върнем, а също така и с оглед на факта, че утре имаме достатъчно 

ангажименти, в оперативен порядък да се съгласува среща – било в 

петък, било в понеделник, в по-ранния възможен ден. ЦИК ще си 

вземе решението за определяне на представители, но предполагам, 

че тази среща ще бъде посветена и на други въпроси – за да тръгне 

този проект. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  предлагам  тази  среща  да  е 

евентуално за понеделник, с оглед на факта, че до петък е последен 

срок за назначаване на РИК-овете.  Така че, правя предложение за 

понеделник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Напълно  съм 

съгласна. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: ПВР-06-35 от 01.02.2017 г., за сведение, 

приложено  ни  изпращат  протокол  за  отваряне  на  помещение  в 

община Пловдив – Южен район. Мисля да ви ги предложа анблок. 

ПВР-06-33 от 31 януари – за  сведение  на ЦИК от община 

Велинград ни изпращат документи, както следва: копие на заповед, 

на  протокол  от  работата  на  назначената  комисия,  експертиза, 

утвърден акт за унищожаване, 

ПВР-06-32  от  31  януари  2017  г.  от  Община  Брацигово  ни 

изпраща  секретарят  на  общината  в  изпълнение  на  т.  30  от  наше 

решение 3796, копие от заповед за определяне на длъжностни лица 

от  общинска  администрация  и  копие  от  съответния  протокол  за 

разпечатване на помещението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ  докладчик  е  господин  Томов.  Заповядайте. 

Господин Томов е докладвал тази преписка. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  получило  се  е 

писмото  от  Венецианска  комисия  във  връзка  с  попълването  на 

анкетата  от  всеки  един от  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия,  която  е  в  рамките  на  15  минути.  Попълва  се  онлайн 



62

анкетата. Попълват се само отговори в квадратчета. Ще помоля да 

ви го разпространят и всеки в удобно за вас време да попълните тези 

анкети. Знаете, докладвахме и ние попълнихме обща анкета от името 

на комисията. Сега се иска – молбата е за всеки един от нас. Това е 

за сведение. Ще помоля госпожа Манолова да разпространи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Молбата ми е да си определим и срок, защото,  колеги,  ако не си 

определим срок, няма да го направим. Нека да си определим срок 

следващия петък.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. Тоест, 10.02.2017 г.

Следващото писмо, което е разпределено на моя доклад, това 

е питане, постъпило запитване по електронната поща, сканирано, от 

директора на Центъра за настаняване  от семеен тип на възрастни 

хора с психически разстройства „Успение Пресвета Богородица“, в 

който център има две групи такива лице и се водят като два центъра: 

Център  1  и  Център  2.  Питането  е  може  ли  да  има  една  обща 

секционна избирателна комисия. в едната група са 10, в другата са 

11. Аз смятам да им отговорим, че могат да създадат една обща, тъй 

като  адресът  на  центъра  е  един,  те  са  в  една  и  съща  сграда  и 

ръководителят на тези две подразделения също е един. Ако нямате 

нищо  против,  да  изпратим  отговор?  Казват,  че  в  едната  са  10 

гласоподаватели, в другата са 11 гласоподаватели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Дали  са 

избиратели, дали имат избирателни права – така да попитаме?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е така. Аз ви казвам какво пита 

жената.  Нека ви го  прочета  по-добре:  „Досега  са  ни питали дали 

могат да гласуват. Сега директорът казва, че именно в ЦНСТ 1– това 

е  едната  категория  има  10  гласоподаватели.  В  ЦНСТ  2  има  11 

гласоподаватели.  Предполага ли това създаването на две секционни 

избирателни  комисии,  или  в  конкретния  случай  при  цитираните 

условия  е  възможно  гласоподавателите  от  двете  институции  да 

упражнят  правото  си  на  глас  в  една  секционна  избирателна 

комисия.“  Това  е  питането.  Сигурно  лицата  са  повече,  но 

гласоподавателите са 10 и 11. 
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Тъй  като  става  дума  за  наличие  на  необходимия  брой 

гласоподаватели,  във  всяко  едно  от  тези  две,  отделни  иначе, 

учреждения за социални услуги, но които се намират на един и същи 

административен  адрес,  с  един  и  същи  ръководител,  питането  е: 

трябва ли да правим две секции? Тъй като това е възложено по закон 

на ръководителя - да прави секцията, според мен отговорът е, че ще 

бъде направена една секция заради единия административен адрес и 

общността на административното ръководство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар  

Томов); против – 1 (Емануил Христов).

Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Още едно писмо, което е за сведение. 

Това  е  писмо  вх.  №  МИИ-15-724'.  Уведомени  сме  от  Общинска 

избирателна комисия – Елин Пелин. Изпратили са ни заверени копия 

от тяхно Решение № 274 от 27 януари, което обаче е по реда на чл. 

85,  ал.  4  от  Изборния кодекс,  с  отхвърлително решение при тези 

условия,  относно предсрочното прекратяване  на  правомощията на 

кмета. 

Изпратен ми е протоколът от заседанието заедно с особеното 

мнение на един от членовете на комисията. Тези документи трябва 

да останат при нас за сведение. Знаете, че ние им указвахме, че ние 

не сме им контрольор, но те са длъжни да ни уведомят за наличието 

на взето решение. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова.

Следващ докладчик е господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С  вх.  №  НС-25-31  от  31.01.2017  г.  от 

областна администрация - Разград сме получили онова, което беше 
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докладвано по-рано, актуално състояние на ДПС от 27 януари, което 

ни го препращат при нас във връзка с проведените консултации, на 

което  е  било представено  от  9  януари  2017  г.  за  сведение  и  към 

преписка. Няма разлика в данните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  информирам  ви,  че  днес  на 

проведената среща със Съвета за електронни медии, на която беше 

обсъдено  подписването  на  Споразумение  за  наблюдение  на 

предизборната  кампания,  беше  обсъдена  и  възможността  да  бъде 

изпратена  до  медиите  Обща  декларация  от  името  на  Съвета  за 

електронни медии и Централната избирателна комисия, като текстът 

на декларацията се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Входящият номер на писмото, с което е изпратена, е: НС-

20-4  от  1  февруари  2017  г.,  като  Съветът  за  електронни  медии 

предлага този текст и ще се съобрази с всички корекции, които ние 

изпратим.  Идеята  е  утре,  тоест  на  2  февруари  да  бъде  пуснат  в 

медиите едновременно и на страниците на съответните институции 

да бъде качена тази декларация. 

Колегата Андреев и аз я погледнахме и предлагаме следните 

корекции:  в  първия  абзац,  където  пише,  че  двете  институции 

призовават  доставчиците  на  медийни  услуги  и  политическите 

партии,  да  се  замени  с:  „партиите,  коалициите,  инициативните 

комитети  и  техните  кандидати“  при  подготовката  на 

информационното  съдържание,  свързано  с  вота“  –  „вота“  да  се 

замени  с  „предизборната  кампания“  –  „да  обърнат  специално 

внимание“ и нататък остава същото.

Втори  абзац:  „за  гласоподавателите“  да  се  измени  „за 

избирателите“,  като  „за  избирателите  медиите,  особено  не 

„телевизията“,  а  „телевизиите“  представляват  основно 

информационно „ведомство“. 

В  третия  абзац  колегата  Андреев  предлага  да  отпадне 

последният запис след запетайката:  „в това число и лицензиите за 
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доставяне  на  аудиовизуални  медийни  услуги“.  Смятаме,  че  е 

излишно.

В  последния  абзац  да  се  добави  „СЕМ  и  ЦИК  вярват,  че 

многообразната  медийна  среда  е  част  както  от  плурализма  в 

гражданското  общество,  така  и  дава  възможност  за  зачитане  на 

различните потребности на гражданите“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова,  

Цветозар Томов); против – няма.

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам декларацията с тези 

корекции да бъде върната обратно на  Съвета за електронни медии с 

предложение  да  изчакаме  от  тях  одобрение  на  корекциите  и  да 

предложат  час,  в  който  утре  да  публикуваме  тази  декларация  на 

нашите интернет страници едновременно и да бъдат изпратени до 

медиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова,  

Цветозар Томов); против – няма.

Следващ докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател.  Колеги, 

ще  ви  помоля  в  моя  папка,  днешно  заседание,  със  заглавие 

„Медиапул“  –  напомням,  че  с  вчерашна  дата  беше  публикувана 
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статия в „Медиапул“ със заглавие „Медийните пакети са коствали на 

бюджета  близо  1,5  милиона  лева  със  съмнителен  ефект“.  В  тази 

публикация се цитираха изказвания на членове на ЦИК – анонимни 

или,  както  те  пишеха:  от  ЦИК  обясниха,  че  са  получавали 

своеобразни  отчети  от  партиите  и  инициативните  комитети,  но 

никой не е имал време да следи дали те са истински. Публикацията 

завършва, че от ЦИК коментираха неофициално пред „Медиапул“, 

че  нищо  не  може  да  се  направи,  за  да  бъдат  харчени  държавни 

средства със смисъл. Публикацията е по повод на поискана от ЦИК 

информация относно медийните пакети, субектите и медиите, чрез 

които те са реализирани. 

С  колегата  Томов,  като  всъщност  това  е  труд  на  колегата 

Томов, преценихме да изготвим това писмо, което да изпратим до 

„Медиапул“.  То е  много кратко.  Ако позволите,  ще ви го зачета? 

Можете да го видите, добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева.

Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожа Сидерова има думата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Какво правим с този  отговор? За мен 

това  не  е  отговор.  Ние вчера  се  разбрахме,  че  ще се  каже,  че  са 

неверни твърденията, а не да даваме квалификация на медията. Тук 

се дават квалификации на медията, от което си отваряме поредната 

война.  Но  че  са  неверни  твърденията  се  дава  с  факти,  а  не  с 

потвърждаване на техния израз, който е „1,5 милиона лева“. Трябва 

да кажем колко са,  трябва да кажем, че е право по закон, че има 

решения  със  строг  ред  за  изразходването,  че  са  извършвани 

проверките,  колко са раздадени,  колко са отказани – ако това ще 

правим;  или  нещо  друго.  Но  за  мен  това  не  е  опровержение; 

извинявайте, това е признание. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, бих ви предложила 

така: В момента гледаме един проект на отговор, но заедно с това 

трябва да се погледне, да си припомним тези, които не сме видели 

изобщо да  се  запознаем,  с  текста  на  публикацията.  Не можем да 
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обсъждаме проект на отговор, без да сме запознати по същество с 

публикацията. 

Аз  бих  ви  предложила  ако  можем  да  продължим  със 

следваща точка и ако колегата Цанева и Томов нямат нищо против, 

за  да  може  да  се  запознаваме  успоредно  с  придвижването  по 

дневния  ред,  за  да  може  да  изразим  нашето  становище  по 

предложения проект на писмо-отговор. Съгласни ли сте? 

Колега Мусорлиева, предоставям Ви да водите заседанието. 

Вече  сме  на  следваща  точка,  защото  не  виждам  възражения  да 

продължим по дневния ред. 

Колеги, има ли други по точка „Доклади по писма“, защото 

ще вървим към приключване на дневния ред? Няма за днес колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова. След това е госпожа Нейкова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  моля  ви  да 

съгласуваме още една документация с оглед на краткия срок, в който 

трябва  да  се  организира  и  от  администрацията  на  Министерския 

съвет, отново с изходящ номер от 31 януари 2017 г. С вх. № НС-03-8 

от  1  февруари  2017  г.  сме  получили  изискванията  за  пликове  за 

протоколи  на  секционните  избирателни  комисии,  както  и 

разпределението  им  по  изборни  райони.  Прегледана  е 

документацията  от  госпожа  Богданова  и  Нина  Димитрова  – 

юрисконсулт  в  Правната  служба  на  Централната  избирателна 

комисия.  Предложението  е  да  ги  съгласуваме  без  бележки. 

Извършена  е  проверка.  Съобразено  е  в  общи  линии,  и  с 

изискванията, които са имали от администрацията на Министерския 

съвет  в  предходни  процедури,  например,  през  2016  г.  за 

президентските избори. Колеги, предлагам ви да изпратим писмо за 

съгласуване без бележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подлагам  на 

гласуване така направеното предложение. Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  



68

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова);  против 

– няма.

Следващ докладчик е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  изх.  №  НС-00-18  от  1 

февруари.  Писмото  е  в  папка  с  моите  инициали.  Получили  сме 

отговор от „Информационно обслужване“ по повод нашето писмо, 

което вчера изпратихме, за осигуряване на възможността на нашата 

интернет страница избирателите да правят проверка в списъците на 

избиратели в подкрепа на регистрацията на партия или коалиция за 

участие в изборите, както и в списъците в подкрепа на независимите 

кандидати  чрез  интернет  страниците  на  районните  избирателни 

комисии. Предложението е да се използва същата функционалност 

както  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  така  че  аз  ви 

предлагам да им отговорим, че приемаме тяхното предложение, като 

структурираният  електронен  вид  на  списъка  бъде  зареждан  в 

системата за проверка, а след като се върне проверката от ГД ГРАО, 

да  бъде  предоставена  на  „Информационно   обслужване“  и  да  го 

правим поетапно, а не наведнъж, в края на регистрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

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

Господин Андреев искаше думата.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  исках  да 

информирам и все пак и със съгласието на Централната избирателна 

комисия  утре  да  бъде  обявен  първият  брифинг  на  Централната 

избирателна комисия следобед. Знаете, че във връзка с отмяната на 

нашето  решение  за  машинното  гласуване,  отделно  от  това  и  с 
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приетите принципни решения има медиен интерес. Така или иначе, 

валят обаждания от страна на медиите с оглед това, какви действия 

предприема  Централната  избирателна  комисия.  В  тази  връзка 

считам, че следва да започнем с редовните брифинги, за да може и 

медиите  да  получават  информация  от  страна  на  Централната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  приеманите  решения, 

включително и ако успеем в рамките на днешния и утрешния ден 

евентуално да вземем такова решение за машинното гласуване, то да 

може да бъде обявено също така на брифинга. Ако няма възражения, 

да може да го насрочим за утре за 14 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, започваме брифингите, нали? 

РЕПЛИКИ: Да. Да. Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги.  Упълномощени  са  господин  Андреев,  госпожа  Нейкова  и 

господин Томов. 

Колеги,  предлагам  ви  следното.  Не  е  публикувано  във 

вътрешната  мрежа,  извинявайте,  но  досега  писмо  е  пращано  към 

ЕСМИС  в  Министерство  на  транспорта,  информационните 

технологии  и  съобщенията,  а  сега  с  оглед  на  новата  агенция 

предлагам  яд  изпратим едно  писмо до  господин росен  Желязков, 

председател  на  Държавна  агенция  „Електронно  управление“.  Със 

следното съдържание: Молим ви, във връзка с осигуряване на видео 

излъчването  на  заседанията  на  ЦИК и  на  районните  избирателни 

комисии,  съгласно  съответните  членове  на  Изборния  кодекс,  да 

осигурят комуникационна свързаност между София и адресите  на 

отделните районни избирателни комисии в страната. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Стоева-Сидерова); против – няма.
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По точка 10. Разни.

Колеги има няколко съобщения.

Първото съобщение, с което мисля, че започнах в началото на 

заседанието: утре по покана на Министерски съвет на ръководството 

Централната избирателна комисия ще проведе среща в 11 часа.  В 

тази  връзка  и  съгласувано  заедно  с  Министерство  на  външните 

работи срещата с министъра на външните работи и неговия кабинет 

и  специалистите  от  това  министерство  ще  бъде  след  срещата  в 

Министерски  съвет,  като,  колеги,  ориентировъчен  начален  час  – 

11.30 – 11.45 часа ще моля да бъдем тук.

Още една организационно съобщение:  колеги,в очаквам,  че 

вече  списъкът  с  дежурствата,  който  госпожа  Нейкова  пусна,  е 

попълнен в значителна степен.

Колеги, ще закрия заседанието ни под условие.Предстои ни 

работна  среща.  Ако  тази  работна  среща  се  проточи,  да  се  счита 

заседанието  ни  за  закрито,  като  свиквам  следващото  редовно 

заседание  утре  в  13.30  часа.  Ако  не  ни  се  проточи  тази  среща, 

колеги,  ще  можем  да  разгледаме  още  въпроси  в  рамките  на 

днешното заседание.

Благодаря.

(Закрито в 17,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Божидарка Бойчева

Красимира Николова

Юлия Стоичкова
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