
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 471

На 4 февруари 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Машинно гласуване:

– изменение на Решение № 8 от 23.03.2014 г., изм. и доп. с 

Решение № 22 от  27.03.2014 г.,  Решение № 250 от  28.04.2014 г., 

Решение № 1486 от 21.05.2015 г., Решение № 3343 от 04.08.2016 г. и 

Решение № 4101-НС от 10.01.2017 г. на ЦИК.

Докладва: Ерхан Чаушев

2. Поправки на технически грешки в състави на РИК.

–  в  Решение  №  4165-НС  от  31.01.2017  г.  на  ЦИК  за 

назначаване на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, 

за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Докладва: Катя Иванова

–  в  Решение  №  4202-НС  от  02.02.2017  г.  на  ЦИК  за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен 

район – Пазарджишки, за изборите за народни представители на 26 

март 2017 г.

Докладва: Метин Сюлейман

–  в  Решение  №  4201-НС  от  01.02.2017  г.  на  ЦИК  за 

назначаване  на  РИК в Първи изборен район – Благоевградски,  за 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г.



Докладва: Йорданка Ганчева

3. Промяна в условията,  реда и сроковете за компютърната 

обработка

Докладва: Емануил Христов

4. Разяснителна кампания

–  възлагане  на  дейности  за  създаване  на  видео  и  аудио-

визуални произведения за провеждане на разяснителна кампания за 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Докладва: Росица Матева

5. Разни

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  

Солакова, Йорданка Ганчева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 

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

Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Бойчо  Арнаудов,  Александър  Андреев, 

Георги Баханов, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Румяна Стоева-

Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  15,30  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия 

кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги,  благодаря  Ви  за  изключително  ползотворната 

дискусия,  която имахме преди това  за  осигуряване на машинното 

гласуване и стъпките напред, които предприехме. 
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Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред:

1. Машинно гласуване.

2. Поправки  на  технически  грешки  в  състави  на  РИК, 

докладчици госпожа Иванова и господин Сюлейман.

3. Промяна в условията,  реда и сроковете за  компютърната 

обработка – да ни уведоми господин Христов.

4. Разяснителна кампания - госпожа Матева.

5. Разни.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Уважаема госпожо председател, да 

ме  включите  в  точката  за  поправки  на  решенията  в  състави  на 

районни избирателни комисии. 

Имам и едно писмо, което да докладвам само за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В точка „Разни“, 

за да не включваме допълнителна точка.

Други предложения, колеги? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Колеги, дневният ред е приет.

Преминаваме  към  един  организационен  въпрос  по  т.  1  – 

Машинно гласуване.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  предлагам изменение 

на  Решение № 8 от  23.03.2014 г.  Изменението да  бъде  в  работна 

група 1.11. със следния текст – изменя онова решение, което казах 

преди малко, в т. 1.11. като ръководител да бъде господин Мартин 

Райков, а Ерхан Чаушев – член.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 4218.

Честито, господин Райков!

Продължаваме с  т. 2 – Поправки на технически грешки в 

състави на районни избирателни комисии.

Първи докладчик е госпожа Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  в 

днешно заседание Ви предлагам проект на решение за поправка на 

техническа грешка в Решение № 4165-НС от 31.01.2017 г. на ЦИК за 

назначаване на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки, 

за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Техническата грешка е допусната при изписване на едно от 

имената  на  членовете  на  комисията,  а  именно  вместо  Венелин 

Стефанов  Иванов,  каквито  са  правилните  имена  на  посочения 

господин, сме записали Веселин Стефанов Иванов, поради което Ви 

предлагам да приемем решение, с което да допуснем поправка на 

посочената техническа грешка в следния смисъл: Името на член на 

РИК  в  Четиринадесети  изборен  район  –  Пернишки,  да  се  чете 

„Венелин Стефанов Иванов“ вместо „Веселин Стефанов Иванов“.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  в 

законоустановения срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4219-НС.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  допуснали  сме 

техническа грешка в Решение № 4202-НС от 02.04.2017 г., с което 

назначихме районната избирателна комисия в Тринадесети изборен 

район – Пазарджишки. Грешката е в изписването на презимето на 

член  на  районната  избирателна  комисия,  а   именно  посочено  е 

„Мехмедов“ вместо правилното „Ахмедов“, поради което предлагам 

да приемем решение, с което да допуснем поправка на техническа 

грешка в Решение № 4202-НС от 02.04.2017 г. на ЦИК, като името 

на член на районната избирателна комисия в Тринадесети изборен 

район  –Пазарджишки,  да  се  чете  „Али  Ахмедов  Чешмеджиев“ 

вместо „Али Мехмедов Чешмеджиев“.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  ВАС  чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването 

му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4220-НС.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  допусната  е  Допуска 

поправка на техническа грешка в Решение № 4201-НС от 01.02.2017 
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г. за назначаване на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, 

като грешката  е името на член на РИК в Първи изборен район – 

Благоевградски,  а  именно  да  се  чете  „Весела  Александрова 

Цомпова-Стоянова“  вместо  „Весела  Александрова  Цонкова-

Стоянова“.

Предлагам  Ви  да  гласуваме  този  проект  на  решение. 

Грешката  е  открита  с  помощта  на  председателя  на  РИК в  Първи 

изборен район – Благоевградски, като той ни е изпратил писмо, вх. 

№ НС-05-17 от 04.02.3017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, гласуваме.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4221-НС.

Колеги,  преминаваме  към  следваща  т.  3  –  Промяна  в 

условията, реда и сроковете за компютърната обработка.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  преди  два  дни  приехме 

Условията,  реда  и  сроковете  за  компютърната  обработка  на 

резултатите от гласуването на изборите за  народни представители. 

Вчера, както си спомняте, приехме един допълнителен документ за 

чужбина, а именно документът с „ЧМ“ и в тази връзка е необходимо 

да допълним не самото решение, приложението, а именно условията. 

Затова съм подготвил този проект за поправка и допълнение, като в 

раздел В раздел ІІІ-А.2, т. 1 да се чете:…

Поправил  съм  нещата,  като  тук  съм  включил  и  варианта 

допълнително  в  скоби  за  техническото  записващо  устройство  в 

скоби „(ако е налично и е представено в РИК, ЦИК)“.

6



Имам предвид именно от чужбина, понеже се изпращат по 

интернет  протоколите.  Флашката  няма  как  да  бъде  представена. 

Няма  как  да  се  мине през  този  проект,  затова  в  този  случай съм 

добавил „РИК“ и „ЦИК“, защото е възможно и в РИК да забравят 

флашката и да не се спира заради проблема.

Другата поправка е раздел ІХ-Б, т. 1.13. Беше пропуснат при 

изреждане на документите, които трябва да се представят и от 1.7. се 

отиваше на 1.9. Добавил съм „1.8.“, но съм допуснал една буква „ъ“ 

и ще коригираме.

Това са проблемите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Предлагам  с  оглед  вече  възприетата 

практика  в  текстовете  на  решения  там,  където  са  изписани 

приложенията, да пише „от изборните книжа“ – в скобите, на ред 

втори, т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на  решение 

ведно с допълнението.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против 

– 1 (Румен Цачев).

Колеги, това е Решение № 4223-НС.

Продължаваме със следваща т. 4 – Разяснителна кампания.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  Ви  предлагам  проект  за  решение  във  връзка  с 

взетите  от  нас  протоколни  решения  на  27  януари  на  31  януари 

2017 г., с които решихме да изработим по разяснителна кампания до 

5 видео- и аудиоклипа и включително обучителен видеоматериал. 

Това на 27-ми го решихме, а на 31-ви взехме решение да възложим 
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изработването  на  фирмата,  която  досега  в  последните  два  вида 

избори печели обществената поръчка и изработва тези материали.

Само че Ви предлагам в „относно“ на проекта за решение да 

бъде  следният  текст:  „Възлагане  на  дейности  за  произвеждане  на 

видео и аудио клипове за провеждане на разяснителна кампания на 

ЦИК за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“ Като 

в мотивната част там, където се описва, че ще се използва същия 

слоган и визия ще допишем, че е взето протоколно решение на ЦИК 

в този смисъл с дата 31.01.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Припомням  Ви,  че  ние  взехме  това 

решение, тъй като е по-целесъобразно и икономически по-съобразно 

да възложим изработването на същата фирма, защото тя ни изработи 

слогана,  логотипа  за  предишните  избори,  които  ние  решихме  да 

използваме и сега. Така че наистина и по-целесъобразното е те да 

изработят, използвайки същите неща, новите видео- и аудиоклипове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

(Уточнения.)

ИВАЙЛО ИВКОВ: След като си изяснихме извън микрофон 

някои въпроси във връзка с предлагания ни проект, го подкрепям, 

така  както  ни  е  предложен  изцяло,  защото  в  мотивната  част  се 

обосновава защо това лице, а именно поради добрата му работа на 

предходните избори. И защо без обществена поръчка по другия ред 

– с обявяване, поради това че вече е изработило логотип, слогана, 

авторска музика и визия и остава само приети в частта и записа на 

клипове, което обосновава защо по този ред, защо това лице. Против 

съм в диспозитива да се казва „възлага“, тъй като когато възложиш, 

това е по договор и се иска и волята на другото лице, която ние още 

нямаме. По-правилно е според мен да упълномощим председателя 

на  комисията  да  сключи  договор.  Така  че  приемам,  така  както  е 

направен проектът за решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Последно  Ви  предлагам  следната 

редакция на диспозитива.

В т. 1 вместо „приема за“ да бъде: „Определя възлагането на 

дейности за изработване…“. Това да бъде корекцията в т. 1.

В т. 2 вторият диспозитив да бъде „Определя за изпълнител 

„Премиер студио плюс“ ООД“, като трябва да му се добави и ЕИК.

В т. 3 да бъде: „Упълномощава председателя на Централната 

избирателна  комисия  да  сключи  договор  за  изпълнение  на 

обществената поръчка с…“ като тук се добави записът от т. 2, „като 

се използват логотип, слоган, авторска музика и визия“ – тук малко е 

объркана редакцията, но ще се коригира.

Това, че ще се използват създадените вече и собственост на 

ЦИК слоган, логотип и визия ще бъдат в т. 3 и ще бъдат част от 

предмета на договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам редакция на т. 3 – 

да отпаднат думите „обществена поръчка“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подлагам  на 

гласуване  така  предложения  проект  на  решение  ведно  с 

допълненията и корекциите, направени в зала.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 4222-НС.

Продължаваме с т. 5 – Разни.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 

НС-04-01-6  от  02.02.2016  г.  от  посолството  ни  в  Хага.  Съдържа 

информация. Моля, запознайте се, за сведение е.

Връщам на доклад писмото, което Ви докладвах вчера, което 

съдържа информация относно хартиените  бюлетини за гласуването 

извън  страната.  То  е  до  господин  Даков  –  главен  секретар  на 

Министерския съвет, с копие до госпожа Алексиева. Предлагам да 

остане за  сведение,  съобразяване  в  момента,  в  който настъпи във 

връзка с организацията на изборите извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

Госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  Ви 

докладвам  вх.  № НС-05-37  от  02.02.3017  г.  Започна  да  пристига 

информация за  всяка  районна избирателна комисия с  координати. 

Предлагам направо в деловодството да се обособи отделна папка и 

да се създаде електронен масив.

По същия начин вх. № НС-03-16 от 03.02.3017 г. Тъй като е 

по електронната поща, има и във вътрешната мрежа. Получили сме 

обобщената справка за техническите екипи по области и по общини, 

предоставена  ни  от  Администрацията  на  Министерския  съвет.  За 

сведение  и  за  възлагане  на  администрацията  за  изготвяне  на 

съответните указатели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова.

Колеги,  при закриване на заседанието  да  информираме все 

пак българските граждани извън страната, че електронната форма на 

заявлението за гласуване в секции извън страната е публикувана на 

нашата  интернет  страница  и  вече  българските  граждани могат  да 

подават електронно заявление.

Колеги,  разбира  се,  тук  колегите  допълват  –  може  би  да 

пуснем съобщение, казва господин Цачев. В тази връзка пуснахме 

това съобщение, което си върви автоматично със заявлението.
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РОСИЦА МАТЕВА: Ако приеме колегата Ганчева и всички 

колеги,  разбира  се,  да  пуснем  това  съобщение  и  в  мейл-листата, 

която  имаме  на  българите  в  чужбина  от  миналите  избори,  която 

създадохме, за да информират българските общности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като  затворен 

списък на адресати.

По същия въпроси ли, господин Чаушев? Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Въпросното заявление да се изведе горе 

вдясно, под празното място – там, където имаме специално за важни 

неща. Затова е оставено там – да се качват актуални важни неща. Да 

се качи горе, вдясно с всичките му там конфигурации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направените предложения.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Приемат се.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Знаем,  че  следващото  ни  заседание  е  в  понеделник, 

6 февруари 2017 г., от 10,30 ч.

(Закрито в 16,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова
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Стенограф:

Катя Бешева
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