ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 470
На 3 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно условията и реда за
финансиране на предизборна кампания.
Докладва: Ивайло Ивков
2. Проекти на решения за назначаване на райони избирателни
комисии.
Докладват: Мария
Бойкинова,
Камелия
Нейкова, Ерхан Чаушев, Росица
Матева, Иванка Грозева, Метин
Сюлейман, Йорданка Ганчева
3. Доклад по разяснителна кампания.
Докладва: Росица Матева
4. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Емануил Христов
4а. Относно организация на гласуването извън страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
4б. Машинно гласуване.
Докладва: Ерхан Чаушев
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4в. Протокол за отчитане на резултатите от гласуването в
чужбина при машинно гласуване.
Докладва: Румяна Сидерова
4г. Проект за Методически указания.
Докладва: Румяна Сидерова
5. Доклади по писма.
Докладват: Георги Баханов, Росица Матева,
Бойчо Арнаудов, Севинч Солакова,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Иванка Ганчева,
Александър Андреев
6. Разни.
7. Регистрация на партии и коалиции на предстоящите
избори.
Докладва: Катя Иванова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10.45. ч. и бе председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги. В залата сме 17 членове на Централната избирателна
комисия и имаме необходимия кворум.
Откривам днешното заседание, колеги.
Предлагам ви следния проект на дневен ред.
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1. Проект на решение относно условията и реда за
финансиране на предизборна кампания.
Докладва: Ивайло Ивков
2. Проекти на решения за назначаване на райони избирателни
комисии.
Докладват: Мария Бойкинова, Камелия Нейкова, Ерхан
Чаушев, Росица Матева, Иванка Грозева,
Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева
3. Доклад по разяснителна кампания.
Докладва: Росица Матева
4. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Емануил Христов
5. Доклади по писма.
Докладват: Георги Баханов, Росица Матева, Бойчо
Арнаудов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева
6. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения?
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако обичате да ме включите в
„Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Нейкова.
Заповядайте, госпожо Грозева
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И мен ако обичате, да ме включите в
„Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, малко покъсно дневният ред, може би и аз – във връзка с точка във връзка с
организацията на изборите извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
записвам нова точка 4а относно организацията на гласуването извън
страната.
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Има ли други предложения? Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в точка „Писма“.
Това е за момента.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз предлагам
да включим и точката във връзка с решението за машинното
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
предлагам това да бъде точка 4б.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В точката „Писма“ ако може да ме
включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прочетох ви
първи, пропуснат сте от вчера, но ви прочетох, бяхте първи.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: подкрепям становището на колегата
Андреев да разглеждаме въпроса за машинното гласуване, даже ако
трябва и от предните точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов. Включих я като точка 4б. Колеги, мисля, че с
оглед на факта, че проектите на решения за РИК ще бъдат и сутрин,
и следобед, още в сутрешната част ние ще можем да минем към тази
точка.
Други предложения? Не виждам. Подлагам на гласуване така
предложения и допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Цветозар Томов); против – няма.
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Благодаря, колеги. Преди да преминем към точка 1 от
дневния ред, бих искала да ви информирам, че по обективни
причини закъсняват господин Пенев и госпожа Мусорлиева.
Точка 1: Проект на решение относно условията и реда за
финансиране на предизборната кампания
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, вчера качих,в както ви оповестих
онзиден, проект за решение относно условията и реда за
финансиране на предизборната кампания. Той се намира в папка с
моите инициали от вчерашното заседание, като под него ще видите и
съпътстващите приложения, които евентуално ще приемеме –
декларациите по чл. 169, ал. 1, 2 3 от Изборния кодекс. Те са под
въпрос за мен, но накрая да ги обсъдим. Досега сме ги имали. Те не
са по-различни. Това са декларациите, когато едно физическо лице
надхвърля една минимална работна група, дарението, когато член на
инициативен комитет надхвърли или предоставя безвъзмездно
недвижими вещи. Обаче има един текст от Изборния кодекс, чл. 173,
който казва, че всичките декларации по този раздел се утвърждават
от Сметната палата, така че не зная до колко е наша работа да
публикуваме тези декларации. За мислене е. Иначе проектът за
решение е най-близък и съвсем малко се отличава – аз ще ви кажа
отликите, докато го четете и докато го преглеждате – от последния
проект на това решение за Президентските избори, когато взехме
такова решение след последните промени в Изборния кодекс, които
касаят някои срокове. Разбира се, аз съм взел предвид и спецификата
на съответния вид избор, като тук има нова точка 6.2, 6.3, които ги
нямаше в предходното решение, защото инициативните комитети не
се регистрираха в районните комисии, както е при тези избори. Това
е едната отлика.
Другото, разбира се, едно от най-важните неща в тази
материя, е точка 7, където определяме и общия размер на
финансирането, който е различен за съответните видове избори и
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субектите, които участват в тях. Там, където пише „инициативен
комитет и неговите кандидати“, съм предвидил и навсякъде съм
предложил неговия кандидат, тъй като един инициативен комитет
може да има само един кандидат в тези избори. Законовият текст е:
там, където пише „кандидати“, се има предвид, макар и да не е
казано изрично, единствено изборите за президент и вицепрезидент,
където кандидатите са двама.
Друга отлика няма. Решението е доста дълго. Мислех да го
променя и да предложа качествено ново но на този етап проблемите,
които ни предстоят за разрешаване, реших да се придържам към
отъпкания ред. иначе чл. 162 и 174 са основните текстове на
Изборния кодекс, които следвам и, разбира се, съм добавил в
правните основания някои разпоредби, които са свързани пряко с
финансирането на политическите партии и коалиции, а именно: § 1
от Допълнителните разпоредби на Закона за политическите партии.
Също така има и изведени определения, които се намират в
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс – това са точки 16
и 18 на § 1. Това са определения, които са изведени и в нашето
решение.
Аз не зная по кой ред да го разгледаме – шест страници е
решението, но другите промени, които са, са във връзка със
сроковете за отчетите – вече 30 дни - чл. 172 – във връзка с него сме
променили в срок от 30 работни дни лицето, което представлява
пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за
приходите.
Другият текст е от ал. 3 на чл. 172, където отново е
променено „в срок от 30 работни дни“. Предишната редакция беше
друг срок.
Нямам какво повече да представям по решението. Мисля, че
всички сте съгласни, че не трябва да го изчитам ред по ред. Може би
– време за запознаване в зала и - ако има бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Госпожа
Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз имам предложение
за една редакционна промяна в т. 1, втория ред, там, където се
използва изразът „на съставните на коалициите партии“ –
предлагам: „на участващите в коалициите партии“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И двете са правилни. Досега е било
„съставните“. Ако много държите?
КАТЯ ИВАНОВА: Това свое предложение черпя от
разпоредбата на чл. 162, ал. 2, т. 1, която казва: „собствени средства
на партиите, които участват в тях“, тоест в коалициите и ми се
струва, че е по-ясно и звучи по-добре.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Така да стане: „на участващите в
коалициите…“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам
госпожа Солакова да води заседанието.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За да не го дебатираме, приемам: „на
участващите в“ вместо „съставните на“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз предлагам в т. 6.2 да
отпаднат „инициативните комитети“, тъй като те са уредени в т. 6.3.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Приемам тази корекция. Да отпадне само
„и инициативните“, да.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Приета е бележката на колегата
Нейкова.
Колега Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам на колегата
докладчик в буква „а“ на т. 10 да бъде разделено в две тиренца,
защото дарението от едно физическо лице за една партия или
коалиция не може да надвишава 10 000, тъй като тя се отнася по
отношение на партията и коалицията – 10 000 от лицето, независимо
от броя на кандидатите.
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По отношение на второто тире, да бъде: по отношение на
инициативния комитет и кандидата, който е издигнат – 10 000 лв. –
независимия кандидат – 10 000 лв. Тоест да бъдат отделени, още
повече че отдолу подточката остава: при партиите и коалициите за
избори за народни представители при инициативните комитети,
издигнати от неговия кандидат. Тоест, това изречение може би явно
допълнително нещо е искано да се каже, но да бъде отделено:
„Дарение от едно физическо лице за партия и коалиция
не може да надвишава 10“…
Дарението от едно физическо лице за инициативен
комитет и независим кандидат не може да надвишава 10 000“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Ивков, коментар?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм казал същото в решението, едно
към едно. Само че по-ясно, с оглед на това, че решението е
достатъчно дълго и тежко. Да, аз го разбирам колегата Андреев. Той
предлага да препишем точно закона. Аз съм го казал по малко подруг начин със същия смисъл, но в едно изречение, че е 10 000 за
една календарна година при партиите и коалициите, докато съм
доразвил тезата на законодателя, че при инициативния комитет е за
един избор, защото то не може да има тази година друг инициативен
комитет и други кандидати. Така че на този текст специално си
държа, не съм склонен да го променям.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: При Вашия текст явно малко поголямо усилие трябва да положи човек. Иначе при колегата Андреев
обособяването на две тирета ще улесни възприемането на текста.
Колега Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Просто като реплика към
колегата докладчик с оглед на това, че той държи на редакцията, при
така формулираната редакция излиза, че дарението на едно
физическо лице, тъй като е обединено партия, коалиция или
инициативен комитет, регистрирани от кандидат, е от партия и
коалиция, което означава, че за всеки кандидат може поотделно да
бъде по 10 000 от дарението. Тоест, за това моето предложение е да
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го отделим така, както си е текстът на Изборния кодекс, защото
става много по-ясно. Дарението, което е, трябва да бъде към партия
или коалиция. А не с оглед кандидат.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Пак съм съгласен с колегата Андреев,
така е, както го казва и за така съм го написал. Казвам: „Дарението
от едно физическо лице за една партия, коалиция или инициативен
комитет и регистрирания от него кандидат“. Просто аз съм слял ал. 1
и ал. 2 на чл. 167 от Изборния кодекс, като правя отликата, че за
едните е една календарна година, а за другите е за единия вид избор,
защото няма как да има същия инициативен комитет и кандидат през
тази година. Така че аз съм съгласен с това, което казва по същество,
но не виждам кое не е ясно.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Бележката е чисто редакционна.
Колегата Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като колегата докладчик
държи на неговата редакция, аз тогава ще помоля моята редакция да
бъде подложена на гласуване, за да вървим и напред.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, подлагам на
гласуване предложението на колегата Андреев за обособяването на
две позиции с двете хипотези: партия и коалиция и втората –
инициативен комитет. Моля, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,); против – 3 (Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предложението е прието.
Други изказвания по проекта на решение? Не виждам.
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Въпросът с декларациите дали да са
приложения. Предлагам ако решим анблок да ги гласуваме.
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Поставих го още в началото. Аз съм ги подготвил, за да не губим
време, ако решите, но предложението ни реално е без декларации
приложение към решението този път поради текста на чл. 173 от
Изборния кодекс, който казва, че образците се утвърждават от
Сметната палата не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Думата
„утвърждават“ е костилката. Дали ние можем да ги направим, пък те
да ги утвърдят, или като се има предвид, че се утвърждават от тях, те
трябва да ги публикуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
поставения въпрос от колегата Ивков, аз предлагам да си останат
декларациите, защото и в предходни избори, независимо че
Сметната палата ги утвърждава, но тя винаги е предпочитала и е
искала ние да ги създадем, тъй като ние сме тези, които прилагаме
Изборния кодекс, а те просто да ги утвърдят.
Нека в конкретния случай да не променяме това
обстоятелство, а с оглед на това създаваме и улеснение, както и на
партиите, коалициите и инициативните комитети, и на физическите
лица, които ще извършват дарение, за да може по-отрано те да са
запознати с декларациите, а да се утвърдят само от Сметната палата.
Моето предложение формално е да останат и да ги гласуват анблок
така, както ги е подготвил колегата Ивков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз предлагам в декларациите
като правно основание да остане само „Изборният кодекс и, ако
докладчикът приема, да добавим: „във връзка с чл. 245 от Изборния
кодекс“, а именно, че за изборите за народни представители се
прилагат общите разпоредби на кодекса.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Откъде Ви хрумна?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защото за изборите… Добре.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, има ли
други коментари? Виждам и разбирам, че всички до тук са приети.
Колеги, в такъв случай закривам разискванията. Подлагам на
гласуване така предложения проект на решение ведно с
декларациите.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
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, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
Това е решение № 4204-НС.
Продължаваме с точка 2 от дневния ред.
Точка 2. Проекти на решения за назначаване на състави
на районни избирателни комисии.
Едни докладчици ще докладват сутринта, други – следобед,
така се очакват да се комплектуват документите и преписките.
Първи докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът за решение е
относно назначаване на районна избирателна комисия в 27-и
изборен район – Старозагорски и проектът е във вчерашната мрежа.
Проектът на решение е № 41-90. С вх. № НС-05-15 от 29.01.2017 г. е
постъпило писмо от областния управител на Стара Загора. Към
писмото е представен протокол от 29.01.2017 г. за проведени
консултации за състава на районната избирателна комисия между
партиите и коалициите, както и всички изискуеми документи по чл.
60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. На консултациите са участвали
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции, надлежно упълномощени. Не е постигнато съгласие
между участниците по отношение на ръководството на районна
избирателна комисия, по-точно, за двамата зам.-председатели.
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Районна избирателна комисия – Стара Загора е в състав от 17
членове и съответно има двама заместник-председатели. Постигнато
е съгласие по отношение на председателя. Това е Теодора Иванова
Крумова, представена от Политическа партия ГЕРБ. За заместникпредседателските места са направили предложения Политическа
партия ДПС за господин Междну Халид, както има и предложения
от Коалиция „Реформаторски блок“ за госпожа Татяна Чанкова.
Третото предложение е от Политическа партия „Атака“ и това е за
госпожа Десислава Атанасова Кънева. Виждате образованията им:
господин Халид е завършил рехабилитация, но той е дългогодишен
член на районни избирателни комисии, общински избирателни
комисии. Откакто аз участвам в Централната избирателна комисия,
от 2014 г., той е участвал във всички избори – бил е секретар,
заместник-председател, член и независимо от образованието, смея да
твърдя, че има много опит, защото работя с тази комисия и имам
лични впечатления. Другият зам.-председател е Десислава
Атанасова Кънева – също в предходни избори е била заместникпредседател. Нейното образование е право.Нямам информация за
госпожа Татяна Неделчева Чанкова.
Моето предложение е за ръководния състав на районна
избирателна комисия е: председател – Теодора Иванова Крумова,
заместник-председател – господин Халид от Политическа партия
ДПС и Десислава Атанасова Кънева от Политическа партия „Атака“,
секретар – госпожа Адриана Тенева – БСБ (Лява България), за която
позиция също са се споразумели в консултациите участвалите
партии и коалиции. Тя е машинен инженер. Това е моето
предложение за ръководния състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам такива.
Продължавайте нататък.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам Чанкова, защото при този
въпрос с машинното гласуване не е лошо сред стотиците юристи в
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тези комисии да има и в ръководството на Стара Загора и един
.машинен инженер.
Благодаря, господин Ивков. Колеги, има ли други
предложения? Не виждам, колеги. В такъв случай подлагам на
гласуване постъпилото в зала предложение на господин Ивков.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Мартин Райков, Румен Цачев,); против – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна
Стоева-Сидерова).
Благодаря. Не постигна необходимото мнозинство това
предложение. Колеги, за да не правим две гласувания, защото друго
предложение няма, моля госпожа Бойкинова да продължи със
състава и ще подложа на гласуване проекта.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам целия състав на
районна избирателна комисия: председател: Теодора Крумова,
заместник председател Междну Халид, втори заместник-председател
Десислава Кънева, секретар Адриана Тенева, членове: Тонка
Иванова Тачева, Диана Иванова, Надя Ралчева, Димо Димитров,
Нина Савова, Денчо Денев, Татяна Чанкова, Ива Георгиева
Димитрова, Жени Иванова, Боряна Желева, Филип Горов, Кристиян
Баджаков, Соня Тодорова. Районната избирателна комисия встъпва в
правомощията си от 4 февруари 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
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Севинч Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова); против – няма.
Това е Решение № 4205-НС.
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е в
папка с моите инициали, с № 42-11, от днешна дата, относно на
районна избирателна комисия в 16-и изборен район – Пловдив, за
изборите за народни представители. Постъпило е писмо от
областния управител на област Пловдив с вх. № НС-05-6-3 от 30
януари 2017 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички
необходими документи, установяващи спазването на реда на чл. 60,
протокола от проведените консултации от 29 януари. На
консултациите са участвали представители на всички партии и
коалиции, които имат прави да участват в консултациите. Не е
постигнато съгласие между участниците в тях по отношение на
ръководния състав на районната избирателна комисия.
За председател, видно от протокола, е имало предложение
само от представителите на партия ГЕРБ за Тодор Димитров
Тодоров. Предложения за заместник-председател: заместникпредседателите са двама в 17-членния състав: за заместникпредседател са направили предложение от партия ДПС, от Коалиция
„БСП лява България“ и от „Реформаторски блок, както и от
коалиция България без цензура“. За секретар са направени
предложения от коалиция „БСП лява България“, от ДПС и от
Реформаторски блок.
Колеги, предложенията за заместник-председатели и за
секретар: предложените лица всички са юристи, всички имат опит в
произвеждане на избори и са били членове както на районни, така и
на общински избирателни комисии.
Моето предложение за ръководство на районната
избирателна комисия в 16-и район Пловдив е: за председател да бъде
назначен Тодор Димитров Тодоров, предложен от партия ГЕРБ, за
заместник-председатели: Радина Бойчева Петрова, предложена от
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партия ДПС и Кристиян Димитров Гьошев от Коалиция „България
без цензура“ и за секретар Десислава Николова Чергарова от
коалиция „БСП лява България“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова. Колеги, имате ли коментари, предложения?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще моля за Пловдив кратък анализ кое е
мотивирало докладчика точно тези хора да предложи, а не другите.
Как са протекли, за кой е имало съгласие – за едното място, за
другото, образование, стаж.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз ги казах всички тези неща.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Примерно, Славова с какво е понеспособна от другите?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Както казах, но явно колегата Ивков
не ме е чул: всичките предложения са на колеги юристи, които имат
опит в изборната администрация и са били членове на общинска или
районна избирателна комисия и въобще не съм подлагала на
съмнение способността на един или друг колега от така направените
предложения. Аргументът ми за предложение за заместникпредседатели, че примерно предлагам Кристиян Димитров Гьошев
от Коалиция „България без цензура“ е да се спази квотният принцип,
тъй като към настоящия момент от всички назначения на съставите
на районни избирателни комисии те нямат представител в нето едно
ръководство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще подкрепя
кандидатурата на господин Кристиян Гьошев, представител на
Коалиция „България без цензура“ като кандидат за заместникпредседател в тази районна избирателна комисия поради следните
съображения. Както каза и госпожа Нейкова, би трябвало да спазим
квотното разпределение. До момента сме назначили 24,
включително и Стара Загора – 25 районни избирателни комисии. До
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момента „България без цензура“ няма назначен председател,
заместник-председател или секретар. Съобразно квотното
разпределение, коалицията има право на две председателски и
секретарски места, как то и на трима заместник-председателски.
Отделно от това бих искала да ви кажа, че Кристиян Гьошев е
участвал в Общинска избирателна комисия Пловдив 2015 г. и в
районна избирателна комисия 2016 г. Същият притежава достатъчно
богат опит и като юрист. така че аз ще подкрепя тази кандидатура за
заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други коментари? Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам Славова като по-подходяща
за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам представителя на ДПС за
секретар. Дългогодишен кадър е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други предложения? Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Нейкова, въпреки че Вие
коректно си докладвахте, но може би аз съм пропуснала, бихте ли
ми казали, тъй като е видно от протокола, че за заместникпредседателските и за секретарските места има спор, за секретар
отново да повторим кого предлага и за заместник-председател.
Може би аз не се изразих правилно, но защото някои политически
сили имат предложения само за едното място, а другите предлагат
алтернативно. Това искам да знам – кой предлага алтернативно и
кой предлага само за едното място – било за заместник-председател
или било секретар.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В протокола от консултациите
партия ГЕРБ предлага само председател. Коалиция БСП – Лява
България предлагат заместник-председател или секретар, в
протокола е записано: партия ДПС искат секретар, но в
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предложението до областния управител е записано: заместникпредседател или секретар. По-нататък – Коалиция „Реформаторски
блок“ предлага да имат заместник-председател или секретар,
коалиция „България без цензура“ искат да имат заместникпредседател. Колега Ганчева, достатъчно ли Ви е?
КАТЯ ИВАНОВА: По повод направеното предложение от
колегата Ивков бих искала да обърна внимание на комисията, че
представителят на Реформаторски блок госпожа Веселина Паскова
Славова не е юрист, докато господин Гьошев е юрист и законът
предвижда препоръчително в комисията да се назначават юристи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
колеги. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като беше казано на микрофон една
невярна информация, очевидно, доколкото лицето е приложило
диплома за завършено висше образование – право, според
докладчика, аз бих искал този въпрос да се изясни не само помежду
ни, а и за протокола. Би следвало колегите да се въздържат, без да са
си проверили информацията, да твърдят такива неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, наистина трябва да се
изслушваме. Както в началото казах, всички предложения за
ръководство са на колеги юристи и конкретно за госпожа Веселина
Славова това е видно и от приложената диплома за завършено висше
образование, че е по специалност право в Юридическия факултет.
КАТЯ ИВАНОВА: В такъв случай аз поднасям извиненията
си на комисията. Очевидно има доказателства, такава информация е
предоставена от представителите на „България без цензура“ при
провеждането на консултациите.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, чух две предложения в зала отвъд предложенията на
докладчика. Има ли трето? Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Ивков за заместник-председател от кандидат, излъчен от
Реформаторски блок. Колеги, режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен
Цачев); против – 13 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова)).
Това предложение не постигна необходимото мнозинство.
Колеги, в зала постъпи и второ предложение: секретарското
място да бъде на кандидата, излъчен от Движение за права и
свободи. Подлагам на гласуване това предложение. Гласуваме.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев); против – 10
(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, и това предложение не постигна необходимото
мнозинство. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с оглед направените
предложения, които гласувахме и непостигането на необходимото
мнозинство си позволявам да направя предложение за ръководния
състав на Пловдив – Районна избирателна комисия 16-та:
председател – ГЕРБ, заместник-председател – представителя на БСП
лява България и представителя на Реформаторски блок и секретар –
ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева, заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз мисля, че все пак наистина
трябва да се придържаме към нашите решения и към
разпределението на квотния принцип. Мисля, че всички имате
информация по колко членове в ръководния състав от всяка
политическа сила са предложени и дотолкова, доколкото
предложението на колегата Ганчева се припокрива с вече
гласуваните, смятам, че е необходимо да гласуваме проекта на
колегата Нейкова така, както беше предложено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други изказвания? Заповядайте, господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Като реплика на колегата Матева,
считам, че се предложиха различни варианти, тоест предлагаше се
по един член – било като заместник-председател, било като
секретар, но в различни конфигурации. Колегата Ганчева предложи
една конфигурация на ръководен състав на РИК 16 – Пловдивски.
Така че моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И
госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, очевидно може би нещо не
е разбрано моето предложение. Аз направих предложението за
ръководния състав, но виждайки, че се блокирваме на гласуванията
и с оглед на това, че имаше предложения за секретар на Политическа
партия ДПС, имаше предложение, което постъпи в залата, за
заместник-председателско място на Реформаторски блок, направено
от колегата Ивков и затова предложих цял ръководен състав. Това е
процедурата, по която аз като съм участвала в гласуването на
Централната избирателна комисия, винаги е прилагано назначаване
на районна избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуванията, които направихме до момента, не водят до
такъв формат на ръководството. Затова, колеги, подлагам на
гласуване постъпилото в зала предложение от госпожа Ганчева.
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Гласували 21 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев); против –10
(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин
Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, и това предложение не постигна необходимото
мнозинство. Ще помоля да се изчете съставът, за да не гласуваме два
пъти, ще подложа целия проект на гласуване.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам за назначаване
състав на Районна избирателна комисия в 16-и район Пловдив,
състав от 17 членове, както следва: председател – Тодор Димитров
Тодоров, заместник-председател – Радина Бойчева Петрова,
заместник-председател Кристиян Димитров Гьошев, секретар:
Десислава Николова Чергарова, членове: Мария Христова
Дюлгерска, Милена Йорданова Станджикова, Гергана Лъвова
Костадинова, Стойко Веселинов Танев, Калоян Николаев
Сухоруков, Владимир Петров Докторов, Юлия Желязкова
Станковска, Сюрия Юсуф Дене, Екатерина Ангелова Асенова,
Атанас Димитров Петров,
Димитър Петков Керин, Илинела
Александрова Начева-Антонова и Веселина Паскова Славова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение. Режим на гласуване, колеги.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова);
против – 6 (Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева).
Колеги, това е Решение № 4206 НС.
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Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, във
вчерашно заседание е проектът, който ви предлагам, за назначаване
на РИК 6-и, Врачански, за изборите за народни представители.
Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. №
№ НС-05-12 от 21 януари 2017 г. на ЦИК. Към писмото са
представени всички необходими документи, които трябва да бъдат
представени във връзка с предложенията на а партиите и коалициите
за назначаване на състав на районна избирателна комисия, както и
протокол от 29 януари за проведени консултации за състав на РИК.
На консултациите не е постигнато съгласие за назначаване на
ръководния състав на районната избирателна комисия Исус а ни
изпратени всички документи. Обръщам ви внимание, че в правните
основания ще бъде коригирано „ал. 6“, а не „ал. 9“ на чл. 60, тъй
като проектът беше изготвен преди да вземем решение как ще
обосноваваме правните основания на несъгласията.
От постъпилите предложения за председател на районната
избирателна комисия има постъпило предложение единствено от
Политическа партия ГЕРБ, а именно, за Момчил Тошков Петров.
Останалите предложения са следните, както ги виждате: за
заместник-председатели са предложени хора от Коалиция „БСП Лява България“, от Коалиция „Реформаторски блок“, от Партия
„Атака“, а за секретар с предложени отново от Коалиция „БСП –
Лява България“, от Коалиция „Реформаторски блок и от
Политическа партия ДПС и от АБВ.
Предложенията за тези на практика пет човека, които се
припокриват, предложението на БСП – Лява България“ – Милена
Николаева Миковска е юрист. Предложеният от Реформаторски
блок Николай Руменов Николов е политолог. Предложеният от
„Атака“ Георги Иванов Петров е завършил бизнес администрация.
Предложената о т. ДПС Силвия Николова Каменова е завършила
икономика и управление на социалните и културните дейности, а
предложението на „АБВ“ за Снежана Христова Ангелова е
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представена диплома за завършена специалност икономика и
следдипломна квалификация право. Не знам какво означава това.
РЕППЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Има.
РОСИЦА МАТЕВА: Може да има, информирам ви какво се
съдържа в папката. Всички тези хора имат опит в избори, като
предложението на „АБВ“ досега е била член на районната
избирателна комисия за президент и вицепрезидент, всички
останали са били или заместник-председатели, включително и
секретари, предложението на ДПС и на БСП.
Моето предложение за състава на ръководство на районната
избирателна комисия е следното: председател Момчил Тошков
Петров от Политическа партия ГЕРБ, заместник-председател
Николай Руменов Николов от Коалиция „Реформаторски блок“,
втори заместник-председател Георги Иванов Петров от „Атака“ и
секретар Милена Николаева Миковска от Коалиция „БСП – Лява
България“, тъй като, както ви казах, от всички тези предложения тя е
единственият юрист. Останалите са за състав на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Аз ще предложа Снежина Христова
Ангелова. Доводите ми са следните: тя има юридическо образование
и е изключителен специалист, 20 години е била директор на служба
„ГРАО“ – Враца. Работила е във всички комисии, има 15-20годишен опит в това нещо, а на квотното разпределение „АБВ“ няма
нито един секретар, за разлика от БСП, които имат 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Райков. Колеги, други предложения? Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз поддържам кандидатурата за секретар
от ДПС. Тази госпожа работи толкова години там и много добре се
справя в предишни избори като член на РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища? Не виждам.
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Колеги, постъпи предложение в зала от господин Райков.
Подлагам на гласуване предложението на господин Райков.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 5 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Мартин Райков, Метин
Сюлейман); против – 13 (Александър Андреев, Владимир Пенев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна
Стоева-Сидерова).
Колеги, подлагам на гласуване постъпилото в зала
предложение на господин Чаушев.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова,); против – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Румяна Стоева-Сидерова,,)
Колеги, не се прие и това предложение. Моля, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви състав на 6-а
районна избирателна комисия за район Врачански, както следва:
председател Момчил Тошков Петров от Политическа партия ГЕРБ,
заместник-председатели: Николай Руменов Николов от Коалиция
„Реформаторски блок“, заместник-председател Георги Иванов
Петров от Политическа партия „Атака“, секретар Милена Николаева
Миковска от Коалиция „БСП – Лява България“ и членове: Силвия
Николова Каменова, Снежана Христова Ангелова, Боряна Миткова
Стаменова, Виктория Володиева Гарванска,
Ирена Иванова
Николова, Калина Емилова Динкова, Явор Крумов Иванов, Марин
Иванов Връбчев и Цветомила Димитрова Маринова.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение. Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Таня Цанева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – 4 (Ерхан
Чаушев, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова).
Това е Решение № 4207-НС.
Имаме ли готовност с други проекти в първата част по тази
точка? Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател. Само
че във вчерашна дата, колеги, мисля, че не е прехвърлено – 26-а
РИК, Софийска област, да ви припомня - от вчера започнахме
доклада, тоест, на консултациите, уважаеми дами и господа, не е
постигнато съгласие и съответно има следните предложения: за
председател има предложение от Политическа партия ГЕРБ за Иво
Димитров Тодоров. За председател също има предложение от
коалиция „БСП – Лява България“.
(Почивка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Имаме
необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание. Колеги,
стигнахме на точка 2. Продължаваме следобедната част на
заседанието.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Преди заседанието започнахме с един
проект и предлагам да продължим с него.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Грозева.
ЙОРДАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка от
вчерашна дата е качен проект за назначаване на
районна
избирателна комисия на 26-и избирателен район, Софийска област.
Постъпило е писмо от областния управител с вх. № НС-05-28 от 30
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януари 2017 г. Необходимите документи, включително протоколът,
как то и проведените консултации и документите по чл. 60, ал. 3 и 4
са представени. На консултациите са участвали всички
парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато
съгласие между участниците по отношение на ръководството на
Районна избирателна комисия 26-и район, а именно:
За председател има две предложения: на Иво Димитров
Тодоров от Политическа партия ГЕРБ и Екатерина Драганова
Клечкова-Димитрова. От Коалиция „Лява България“ е предложена
госпожа Клечкова освен за председател, в скоби и за секретар.
Политическа партия Движение за права и свободи е
предложила Елеонора Георгиева Николова за заместник-председател
(и секретар). Освен това, за заместник-председател има още две
предложения, а именно, на Десислава Никифорова Иванова от
„Атака“ и на Теодора Спасова Салагьорова на „Патриотичен фронт“.
Предложението, което съм описала, е за председател да бъде
назначен господин Иво Димитров Тодоров с образование право, за
секретар да бъде назначена Екатерина Драганова Клечкова
Димитрова, също юрист по образование, за зам.-председател да бъде
назначена Елеонора Георгиева Николова, представителя на ДПС и за
втори зам.-председател да бъде назначена Десислава Никифорова
Иванова от Политическа партия „Атака“.
Искам да ви обърна внимание, че председателят, секретарят,
който ви предложих и госпожа Елеонора Георгиева Николова са
дългогодишни участници в изборния процес и също госпожа
Екатерина Клечкова е била секретар в редица комисии, участвали са
и в президентската комисия 2016 г. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
колеги. Има ли коментари, други предложения? Не виждам такива.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз поддържам предложението от
вчера на колегата Андреев да бъде председателят представителят на
БСП, а секретар – представителят на ГЕРБ. Мотивирам го със
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същото, с което вчера мотивира колегата Андреев, че Политическа
партия ГЕРБ има председатели досега 23-ма, докато Коалиция „БСП
– Лява България“ има само един председател да момента. Това е
нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Правилно записах: на БСП представителят председател, на ГЕРБ –
секретар и другите двама заместници.
Благодаря.
Заповядайте. Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното в зала от
госпожа Матева предложение, което повтаря вчерашно
предложение.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева); против – 11 (Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев).
Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство. Ще помоля да изчетете и останалата част от състава на
комисията, за да мога с едно гласуване да подложа цялата комисия.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Иво Димитров Тодоров – председател,
Елеонора Георгиева Николова – зам.-председател, Десислава
Никифорова Иванова – зам.-председател, Екатерина Драганова
Клечкова-Димитрова – секретар, членове: Венера Николова БезинаРаева, Стилиян Кирилов Димитров, Явор Йорданов Саздов,
Лазарина Василева Бонева, Диана Тонева Панайотова, Лора
Ангелова Ангелова, Наделина Иванова Чобанова, Светозар Манолов
Стоянов и Теодора Спасова Салагьорова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Разбира се, със съответните ЕГН-та,
комисията встъпва на 4 февруари 2017 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Подлагам на
гласуване така предложения ни проект на решение. Режим на
гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев); против – 6 (Александър
Андреев, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова и Таня Цанева).
Това е Решение № 4208-НС.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, сега отварям
дневния ред и виждам, че има точка 4б, пак точка „машинно
гласуване“ и е описано: ГБ. Предложението беше на АА. Аз само го
подкрепих – имам предвид под АА – Александър Андреев. Така че
ако обичате да коригирате в т. 4, т. б. – Машинно гласуване –
Александър Андреев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Баханов, всъщност това, което аз съм предоставила на
администрацията, която извършва корекция, а не председателят на
ЦИК, е господин Чаушев. Това, че администрацията е написала
господин Баханов, е друга тема. Зная, че господин Андреев
предложи, но записах ръководителя към настоящия момент на
групата.
Колеги, продължаваме със следващ проект на решение. За
Шумен е следващият проект на решение.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя
папка в заседанието от вчера съм подготвил проект на решение за
назначаване на районна избирателна комисия в 17-ти изборен район
Пловдивски за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх.
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№ НС-05-8 от 30 януари 2017 г. на Централната избирателна
комисия. Към писмото са представени документи, установяващи
спазването на реда по чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, както и
протокол от 29 януари 2017 г. за проведени консултации за състава
на районна избирателна комисия. Представени са също така и
всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния
кодекс. На консултациите са участвали надеждно упълномощени
представители на всички парламентарно представени партии и
коалиции, като на тези консултации не е постигнато съгласие между
участниците по отношение на ръководството на районната
избирателна комисия.
За председател има направени две предложения: господин
Илиян Руменов Иванов от ГЕРБ и Ваня Костадинова Костадинова от
БСП. За заместник-председател има три предложения: това са Стоян
Николов Янаджиев от Реформаторския блок, Антон Желязков
Каракачлиев от ББЦ и Иванка Тодорова Милева от „Атака“. За
секретар има две предложения: Айдън Салим Салим от ДПС и
Людмила Иванова Андонова от АБВ.
Аз се запознах с направените предложения като опит и като
образование за ръководството и с изключение на Людмила Иванова
Андонова всички са юристи. Опитът, който имат Илиян, Ваня,
Иванка и Айдън, продиктува и моето предложение за ръководство
на районната избирателна комисия, а именно, за председател –
Илиян Руменов Иванов, заместник-председатели – Ваня
Костадинова Костадинова, Иванка Тодорова Милева и секретар
Айдън Салим Салим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Длъжен съм поне да опитам да предложа
това младо и приятно момиче за секретар, да има опит, поне да се
опита. Те се изявяват вече като пожизнени секретари – това е 16-и
секретар от ДПС, но нека стане 17-ти, но аз ви предлагам все пак да
влязат и млади хора в изборите. Не може да ги преграждаме и
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всички да са с предишен опит, а млади хора, които имат желание да
участват и да се обучават в изборния процес, ние в един момент ще
ходим само с хора с опит, без да има и млади, които да се учат. Нека
да пробваме, предлагам, за секретар.
И специалността – в Благоевград назначихме, навсякъде има
хора, които са без юридически стаж. Ще им трябват и хора и без
юридически стаж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ заявил се беше госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Бих искала само да попитам докладчика:
предложенията са само за посочените в проекта позиции, или и
алтернативно предложение има?
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: За председател, алтернативно на
ГЕРБ, друго предложение няма. На БСП е по същия начин.
Реформаторски блок предлагат за зам.-председател и секретар. Не е
добавено. И за ББЦ няма алтернативно, искат само заместникпредседател. Но аз обосновах моето предложение с липсата на опит
в изборни комисии на двамата: Стоян Янаджиев и Антон
Каракачлиев.
Предлагам: председател – ГЕРБ, заместник-председатели от
БСП и „Атака“ и секретар от ДПС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има
заявени за изказвания. Госпожа Матева попита, господин Сюлейман
отговори. Госпожа Матева ще си направи тезата, след това госпожа
Иванова се е заявила. Госпожо Матева!
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз предлагам следния състав
на ръководство: за председател представителя на БСП Ваня
Костадинова, за заместник-председател предлагам от ББЦ, тъй като
нямат друг представител, освен предходния един, който гласувахме,
и представителя на „Атака“ и за секретар – представителя на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващият заявил беше госпожа Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз правя предложение с оглед
спазване принципа на квотното разпределение за заместникпредседател кандидатурата на Антон Желязков Каракачлиев от ББЦ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване постъпилите в зала предложения по
реда на тяхното постъпване.
Първото предложение постъпи от господин Райков и то беше
за секретар да бъде назначен кандидат от АБВ. Колеги, режим на
гласуване на това предложение.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,); против – 13
(Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),
Катя Иванова, Мария Бойкинова).
Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
Подлагам на гласуване второто постъпило в зала
предложение от госпожа Матева, а именно, състав на ръководството,
както следва: председател БСП, заместник-председатели: ББЦ и
„Атака“, секретар – ГЕРБ. Колеги, подлагам на гласуване това
предложение, постъпило от госпожа Матева. Гласуваме.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева); против – 12 (Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман
Севинч Солакова, Румен Цачев,).
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Колеги, подлагам на гласуване и третото постъпило
предложение в зала, а именно, заместник-председател от ББЦ.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,
Румяна Стоева-Сидерова); против – 11 (Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев).
И това предложение не постигна необходимото мнозинство.
Аз ще помоля да изчетем целия състав, за да направим отново само
едно гласуване. Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Илиян Руменов Иванов –
председател от ГЕРБ, Ваня Костадинова Костадинова – заместникпредседател от БСП, Иванка Тодорова Милева – заместникпредседател от „Атака“, Айден Салим Салим – секретар от ДПС,
Минко Петков Кафтански – член от ГЕРБ, Диана Илиева Дишлиева
от ГЕРБ, член, Йордан Янкулов Тамбулев – член от ГЕРБ, Милена
Иванова Калинова – член от ГЕРБ, Добромир Козунов Запрянов –
член от БСП, Стоян Николов Янаджиев – член от Реформаторския
блок, Антон Желязков Каракачлиев – член от ББЦ, Людмила
Иванова Андонова – член от АБВ, Иван Милков Кърджев – член от
БСП, Семиха Юсеин Яшар – член от ДПС, Валя Иванова Кръстанова
– член от Реформаторски блок, Ангел Николаев Господинов – член
от Патриотичния фронт и Елена Владиславова Кинаева – член от
ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение. Гласуваме, колеги.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
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Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Румен Цачев); против – 7 (Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Катя Иванова,, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова и Таня Цанева).
Колеги, моля ви да помислим още веднъж. Най-добре е в
такива ситуации да се отхвърляме.
Нека да продължим с друга районна избирателна комисия.
Господин Чаушев.
Единият проект на решение се подготвя, а в другия се чака
документ, поради което предлагам да продължим с дневния ред и ще
се върне. Останаха ни три районни избирателни комисии.
Следващата точка е Доклад по разяснителна кампания.
Нека да внесем новите точки в дневния ред.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, в моя папка има проект за
протокол за отчитане на резултатите от гласуването в чужбина при
машинно гласуване, който е съобразен както с изисквания на
кодекса, така и с решението на Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това
да бъде точка 4в, като колегите погледнат.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Второто е проект за Методически
указания просто като точки, ще видим какво правим по тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като точки 4в и
4г. и доклад относно чужбина?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам това
да е сега нова точка 2а.
Колеги, гласуваме така направените предложения за
допълване на дневния ред. Гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева,
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – 1 (Мартин
Райков).
Колеги, давам думата на господин Христов за искане за
отваряне на запечатано помещение.
Точка 4. Искания за отваряне на запечатани помещения.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали има два проекта. Те и двата са за отваряне
на помещения.
Първият е на Дулово. Получено е писмо от кмета на община
Дулово за отваряне на помещение, в което се съхраняват книжата и
материалите от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г.,
като той пише, че в това помещение се съхраняват също така и
изборните книжа и материали от изборите за народни представители
от 2014 г. Искат да се отворят помещенията с цел да бъде извършена
експертиза на документите от 2011 г. да бъдат предадени на
„Държавен архив“. В тази връзка съм изготвил и проекта за
решение, в който обяснявам съгласно кой член какво трябва да бъде
извършено и какви са следващите действия, като поясняваме, че
книжата и материалите от изборите за народни представители от
2014 г. е необходимо да се съхраняват в помещението до
произвеждане на следващи избори за народни представители.
Поясняваме, че съгласно т. 30 на наше Решение 2662 трябва
да издаде съответните заповеди, съгласно т. 31 следва да ни изпрати
информация за извършените дейности и отново напомням, че
книжата и материалите от народните представители трябва да бъдат
съхранявани в помещението до следващите избори. Затова
предлагам да вземем решение и да разрешим отварянето на
помещенията при условията, които сме посочили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
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Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против –
няма.
Това е Решение № 4209-ПВР.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Другото е същото – от община
Кайнарджа. Единственото, което е различно е, че освен материалите
от 2014 г. от народни представители, тук се съхраняват и материал
те от 2014 г. от Европейския парламент. Затова е допълнено
допълнително, че и книжата, и материалите от изборите за членове
на Европейския парламент от Република България през 2014 г. се
съхраняват в помещението до произвеждане на следващи избори.
Същото го има и в отдела за решенията, повторен съд, така че
разликата е само в това, че тук са добавени тези материали от
изборите. Иначе (условията са едни и същи. Предлагам също да
разрешим отварянето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако случайно диспозитивът не е в
ред, че след като се извадят за архивиране, се запечатват по реда на
2662, да има и че се запечатва помещението. Едно изречение само е,
защото трябва и да се запечата, не само да се извадят те.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова); против – няма.
Колеги, приключихме с тази точка. (Решение № 4210-ПВР.)
Продължаваме с новите точки 4в и 4г. Протокола, госпожо
Сидерова.
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Точка 4в: Протокол за отчитане на резултатите от
гласуването в чужбина при машинно гласуване.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В моя папка в днешно заседание има
образец за протокол. С оглед решението на върховния съд трябва да
приемем и Приложение ЧМ (чужбина машини), ако има машинно
гласуване, може да остане и неизползвано, но трябва да го приемем
и да се допълни в изборните книжа, съгласно ал. 4 от чл. 6.
В протокола точките 3, 5, 6, 7 и 9 са идентични с тези точки в
Протокол 87 ХМ за секциите в страната. Тук няма никаква друга
разлика от предишния протокол Това е добавеното. Всъщност има
една много по-малка разлика, което ми се струва, че се получи –
едно по –удачно обяснение. Там, където имаме една наша точка,
която има подточки и букви в тези подточки, ако забелязвате, има
добавен текст: точка 3: „Числото по т. 3 се получава, като се сумират
числата по букви „а“ и „б“. Изразът е: „числото се получава, като се
сумират“. Иначе сме писали „сумата от точка „а“ и точка „б“ или
„точка 1 и точка 2“, а сега съм написала: „като се сумират числата по
тези точки“, което си е един вид указание. Знаете, че и на друго
място имаме такова указание по т. 2 – пребройте и впишете само
броя на избирателите, вписани в изборния ден. Мисля, че това
просто е по-ясно, пояснява действията на комисията. Знаете, че
понятията „не сумират“, „не събират“ – всичко пишат не там, дето
му е мястото или обратното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз не считам, че трябва да приемаме
такава изборна книга, тъй като, според мене, когато законодателят е
обсъждал и е приемал текстовете на Изборния кодекс, не е
предвидил да има гласуване с машини извън страната и това е видно
и следва от текстовете, свързани с предаване на изборните книжа и
материали, включително и машините за гласуване. Такива не са
предвидени да се предават на секционните избирателни комисии
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извън страната. Също така и следва от текстовете и ако направите
сравнение на текстовете за предаване на изборните книжа и
материали след включване на гласуването, а именно, 286 и 296, от
които единият е за секционните избирателни комисии в страната, а
другият – за извън страната, както и от текста на чл. 301, където се
създава база данни от Централната избирателна комисия. От
всичките тези текстове става ясно, че машинно гласуване извън
страната не се осъществява, поради което не е необходимо да
приемаме такава изборна книга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз няма да се съглася с
колегата Цачев, защото той посочи, мисля, чл. 215 какво получават
секционните избирателни комисии. Към този текст препраща текст
217. Вижте, че в т. 1 на чл. 215, ал. 1 пише и включително специални
кутии за машинното гласуване. Това означава, че извън страната се
получава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз съм съгласна,
че има такава непрецизност в закона, която Централната
избирателна комисия трябва да преодолее.
Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Една част от доводите ги каза
колегата Нейкова. Отделно от това аз не виждам на базата на какво
черпи колегата от чл. 286 и 296, че не трябва. Там се описва какво
предава, а именно, протокола. То и в районната избирателна
комисия секционната избирателна комисия предава протокола.
Дали ще има флашки или не, това е въпрос, свързан с
техническото задание и нашето решение за условията и реда за
машинното гласуване и как ще бъде предадена информацията от тях.
Затова аз лично също подкрепям, че навсякъде трябва да има и
такова е и решението на Върховния административен съд. Нека в
момента да не излизаме извън рамките на това решение и да гледаме
как по друг начин да лишим българските граждани от възможността
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да гласуват машинно, каквито са мотивите на решението на
Върховния административен съд във всички секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. За
реплика заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колега Андреев, аз мисля, че трябва
коректно да цитирате решението на Върховния административен
съд. Никъде в него не се казва, че има машинно гласуване извън
страната, както и никъде в него не е казано „във всички секции“, във
всички - думичката не фигурира в това решение.
Относно предаването на книжата и материалите, чл. 286
изрично казва какво се предава: „Изпраща – комисията – незабавно
резултатите от гласуването на Централната избирателна комисия
чрез сканиран екземпляр от протокола на СИК и от списъка за
гласуване извън страната. В чл. 296 е добавен именно техническият
носител с резултатите от гласуването. Добавен е изрично, но
пропуснат случайно, искате да кажете, в предходния член, който ви
цитирах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз имам други съображения.
Примерно, ако погледнем чл. 301 – база данни, казва, че
Централната избирателна комисия създава база данни чрез
компютърна обработка на протоколите на СИК от страната, данни от
машинното гласуване и сканираните екземпляри от протоколите
извън страната. За извън страната няма машинно гласуване,
отделено е с едно „и“.
Но по-съществените ми съображения са други. Ако
погледнем логиката на закона, експерименталното машинно
гласуване е въведено само в страната. Никъде не сме правили
експеримент извън страната. След това в § 10 и 11 също се въвежда
машинно гласуване пак само в страната, когато вече то се прибавя
към резултатите от гласуването с хартиените бюлетини, тоест,
резултатите се приемат за действителни.
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Също така в нашето решение, което беше предмет на контрол
за законосъобразност, ние бяхме предвидили 500 секции, но само в
страната, тоест, предмет на контрол от съда е именно това, че ние
определихме 500 в страната и съдът казва: вие не може да
определите броя, но се касае за страната. Изобщо нито в нашето
решение, нито в решението на съда се е дискутирал този въпрос за
извън страната, защото, както знаете, извън страната няма райони,
няма листи. Там изобщо в начина на формиране на избирателни
списъци има голяма разлика между гласуването в страната и извън
страната. Считам, че още при въвеждането на машинното гласуване
законодателят не е предвидил да има машинно гласуване извън
страната. Най-малко щеше да има и там експеримент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в
момента аз малко се обърках: всички секции или не всички; и ако не
са всички, то колко са. И като не могат да бъдат повече 500, защото
ако са по-малко от всички, могат да бъдат колкото ЦИК определи.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Реплика, не исках да влизам в
дуплика, но в момента ще го кажа като реплика, а именно: ЦИК не
може да има оперативна самостоятелност, не е в нейните
правомощия да прецени и ако да, къде да организира машинно
гласуване, колеги. Това какво означава? Не 500, не в страната и
чужбина, а навсякъде. Дайте сега да не говорим нещо съвсем
различно. Това ми е репликата. Недейте да вадите доводи, които не
са състоятелни при положение, че имаме едно решение на
Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има още една
реплика – госпожа Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Реплика към колегата Бойкинова. Аз
съм съгласна, че въпросът, свързан с условията, трябва да в
правомощията на Централната избирателна комисия, но съдът реши
друго. Не можем да поставим условие провеждането на
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експериментално машинно гласуване, едва след което да се въведе
действително реално машинно гласуване. Както се отнася това за
извън страната по нейната логика, така трябва да се съотнесе и към
секциите в страната, в които никога не е имало нито
експериментално, нито друго гласуване реално и с приобщени
резултати от гласуването. Върховният административен съд ни каза,
че Централната избирателна комисия не разполага с правомощие да
определя условията и реда за машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше втора
реплика. Госпожо Сидерова, и Вие имахте реплика. Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моята реплика е, че доводите, които
са свързани с отчитането на резултатите от районната избирателна
комисия, са абсолютно несъотносими към предложения проект на
протокол, тъй като в чужбина нямаме, поне засега, районна
избирателна комисия.
На второ място, трябва все пак да четем текстовете и да ги
тълкуваме според систематичното им място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Христов, заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам да поставя един
въпрос, който не сме обсъждали досега специално за чужбина. В
експерименталното гласуване и в реалното гласуване, което
направихме с машините за гласуване, едно от условията беше, че
секционната избирателна комисия трябва да предоставя в районната
избирателна комисия флашката или външната памет. Обяснете ми
как от чужбина, и тя участваше на президентските избори, в
отчитаните резултати, как ще ни доставят тази флашка, за да можем
да отчетем резултатите в двудневен срок? Това е много сериозен
въпрос. И това е едно от условията, на които можем да се опрем, ако
наистина смятаме,, че е сложно (което си е истина) гласуването с
машини в чужбина. То става безсмислено: даваме там една машина,
която да прави нещо и после какъвто протокол дадат, това е, тоест
не се отчитан резултатите от машинното гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, има специален ред за
предаване на книжата и материалите извън чужбина. Въпросната
флашка ще отиде в ДКП –то и от ДКП-то по съответния ред с
дипломатическата поща, даже много по-сигурно, отколкото в
страната, ще влезе направо в Централната избирателна комисия. Ако
има съмнения, тогава ще се правят проверки на тази флашка. Ние и в
страната не отваряме флашката, освен при наличие на спорове.
Флашката не се приобщава към резултатите. Приобщава се към
резултатите хартиеният отпечатък, който е отпечатала машината, на
ръка се нанася в протокола, на ръка се сумират общите резултати в
протокола, на ръка се въвеждат в изчислителните пунктове на всяка
една от районните избирателни комисии резултатите от тези
протоколи и от хартиен, и от машина. На ръка се въвеждат
контролно в изчислителния пункт пред Централната избирателна
комисия. Когато през 2009 г. имаше експеримент, тогава флашката
се носеше и резултатите от машинното гласуване не се отчитаха в
секционната избирателна комисия, а се отчитаха от районната
избирателна комисия. Но сега отчитането става вътре в секцията и с
това приключва. Флаш паметта служи за контрола така, както
служат за контрола използваните бюлетини и всички останали
материали, които влизат в чувала. Така че няма нито затруднение, не
заблуждавайте пространството. Редът е същият, както за останалите
книжа и материали. Влиза в чувала, пристига направо в ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е първа
реплика към изказването на господин Христов.
РОСИЦА МАТЕВА:: Репликата ми е с последните думи на
колегата Сидерова почти се изчерпа, но пак ще го кажа, за да чуят
всички. В крайна сметка, наистина от чужбина книжата в оригинал
пристигат в Централната избирателна комисия доста след като се
изберат изборите. При нас в нощта след изборите и на другия ден
пристигат по специалните канали копия от тези документи, като,
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както каза колегата Сидерова, резултатите от машинното гласуване
се вписват от секционната избирателна комисия на ръка в протокола
и нищо не пречи флашката заедно с останалите оригинални
документи да бъде поставена в чувала и да пристигне в ЦИК, както
идват всички книжа и материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли? Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, направо се учудвам – няма 45 месеца, откакто са минали президентските избори и вие забравихте
как ги произведохме. Става дума за флашката. Флашката идва, всеки
си я прочиташе в РИК и тя участваше в обработката.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е вярно.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Как да не е вярно? Вас Ви нямаше
един месец. Това, че не си го направила в Методическите указания
не означава, че не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов. За лично обяснение - госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Лично обяснение. Няма такова
изискване по закон. Кой какво е правил е друг въпрос. Няма
изискване и по закон флаш паметта да се върне на фирмата, нали?
Но кой какво е правил е друг въпрос. В закона няма изискване
техническият носител – няма значение дали е флашка, в дадения
случай е било флашка – да се разчита и да се приобщава в
информационно обслужване. Ако това е правено за проверка, е
друго, но не е елемент нито от машинното гласуване, нито от
отчитането на резултатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
беше лично обяснение. Колеги, мисля, че се чуха вече доста
изказвания. Запознахте се с протокола. Имате ли по този протокол
някакви забележки? Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване така
изготвения проект на решение, с който ние приемаме приложение
87-НС-чм ведно със съдържанието на това приложение. Режим на
гласуване.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна СтоеваСидерова, Цветозар Томов); против – 3 (Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Румен Цачев).
Това е Решение № 4211-НС.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да гласуваме и писмо до
„Държавен вестник“ и до Администрацията на Министерски съвет,
за да се подготви в достатъчно ранен период.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пропуснала съм вчера в
списъка да обърна внимание на протокола на секционната
избирателна комисия и днес от Администрацията на Министерския
съвет ми напомниха: 87, секционният протокол, също е: Х И ХМ. С
оглед на решението на Върховния административен съд, тъй като те
ни бяха попитали за районния протокол, аз се фокусирах само върху
районния и предложих да го добавим към писмото, изготвено от
юрисконсултите. Но секционният протокол ми е убягнат. Да
изпратим писмо и да кажем, че с оглед решението на ВАС и
протокола за секционната избирателна комисия трябва да е съгласно
Приложение 87-ХМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, според мен, нека да има и двата
протокола за изработка. Наистина предстои обществена поръчка.
Какъв ще е резултатът все още не е ясно. Да не предпоставяме
нещата. Нека да си имаме двата варианта на протоколи, да не се
окажем в ситуация, че трябва да се ползва протокол, който не е за
точно това гласуване, което е осъществено в даден момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така направеното предложение за изпращане
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на писмо до „Държавен вестник“ за публикуване на този протокол, а
също така и до администрацията на Министерския съвет.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова); против – 1 (Ивайло Ивков).
Благодаря, колеги.
Новата т. 4в приключи току-що.
Колеги, имаме и методически указания и писма, с какво
считате, че трябва да продължим докато имаме готовност?
Докладчикът по т. 4а е в зала.
4а. Докладване по организацията в чужбина.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-04-01-5 от 2 февруари 2017 г. С това писмо от Министерство на
външните работи ни предоставят списък на държавите и местата, в
които Република България има разкрити дипломатически консулски
представителства и които ние, съгласно чл. 14, ал. 1, задължително
ще бъдат определени като места, където ще има избирателни секции
за гласуване извън страната. Знаете, че ние ще ги обявим и както е
практиката от предходните избори – национален референдум във
връзка с изменението в Изборния кодекс ние имаме практика да ги
обявяваме с наше решение.
Колеги, обръщам внимание, че ще направя доклад по първата
част от писмото, в която се излагат съображения, че по повод
становището на Министерство на външните работи, че постоянните
представителства на Република България по международните
правителствени организации попадат в обхвата на понятието
„дипломатически консулски представителства“ в приложената
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информация се намират и такива. Сочи се и Федерална република
Германия, където в закона и протоколната практика се сочи, че се
включват офисите на почетните консулски длъжностни лица и
понятието „консулски представителства“ и ги третира в една линия.
Затова се съдържа и информация, както беше споменато и на
вчерашната среща за почетните консулства в представения ни
списък.
В част втора на предоставената и приложена информация са
обособени държавите Афганистан, Ирак, Либия и Сирия, в които
Република България има разкрити дипломатически консулски
представителства, но в които към момента не е отпаднал високия
военен риск за сигурност и заплаха, както беше и по предходната
информация, неотдавна от Министерство на външните работи.
Ръководителят на мисията ни в Афганистан също изразява
становище, че има усложнена обстановка в Афганистан и е крайно
нецелесъобразно да се разкриват там секции. Сочи се, че и в случай
на разкриване на избирателна секция в сградата на дипломатическо
представителство в Кабул възникват и редица съпътстващи
проблеми и се сочат конкретните факти и обстоятелства.
По т. 3.2 ни се излага ситуацията в Ирак, където също се
сочи, че се прави придвижването във вътрешността на страната,
изключително опасно. Има реална опасност за здравето на
пътуващите.
Следващата държава това е Либия. Сочи се също, че
обстановката е нестабилна, излагат се съображения, че където и да
бъде организирана избирателната секция няма възможност, тоест –
сочат се обстоятелства, че обстановката е взривоопасна и хаотична.
По т. 3.4 се излага обстановката в държавата Сирия, където
също има висок риск за живота и здравето.
По т. 4 сочат, че в Ислам Абат, Пхенян, Улан Батор, Адис
Абеба и Джакарта също е нецелесъобразно откриването на
избирателни секции в тези места и посочват конкретни факти и
обстоятелства, като заключението е, че по изложените съображения
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в т. 3 и т. 4 от писмото се изразява мнение за нецелесъобразност за
образуване на избирателни секции в дипломатическите и консулски
представителства в държавите, които са посочени като информация
в част втора и част трета от приложената ни информация.
Сочи се и практиката на Централната избирателна комисия от
предходните произведени избори, че ние сме приели да не бъдат
образувани избирателни секции, като също така се сочи, че и с
решение на Върховния административен съд по административно
дело №11-824 от 2016 г. ЦИК има оперативна самостоятелност по
определянето на конкретните места за разкриване на избирателни
секции в рамките на законовите ограничения, като това мотивира
убеждението на Министерство на външните работи, че ЦИК отново
ще вземе изложените съображения в Министерство на външните
работи и ще определи местата и държавите, в които ще се образуват
избирателни секции извън страната съобразно изложените мотиви.
Колеги, докладвам го за сведение и за запознаване и съм ви
предложила проект на решение въз основа на тази информация, като
предвид обстойния ми доклад ви припомням, че практиката ни беше
на предходното обсъждане дали да обявим теми места, където се
сочи, че има някакви съображения за нецелесъобразност за висок
риск и т.н. Централната избирателна комисия първоначално ги
обяви, а след това прие, с решението ни по чл. 12, да се съобразим с
изложените на Министерство на външните работи съображения,
като в системата, която започна чрез нашата интернет страница ние
отбелязахме тези държави със звездичка.
Ще си спазим ли същата практика или изначално няма да ги
параметризираме в системата? Това е моят въпрос, който поставям,
като аз мисля, че би следвало по такива съображения да не водим
дискусия. Бяха изнесени на предходния дебат първо да ги пуснем, за
да осигурим правото, а след това да се съобразим със становището и
със съществуващия риск.
Колеги, аз ще се съобразя с решението на Централната
избирателна комисия.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за мнения, въпроси,
обсъждания.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз подкрепям колегата Ганчева,
защото за съжаление Изборният кодекс определя в чл. 14, че във
всички държави, където има дипломатически и консулски
представителства екс леге там следва да бъдат открити секции по
принцип. Считам, че в случая сега с пускането на електронното
заявление ние нямаме възможност и основание да ги изключим тези
места с оглед разпоредбата на чл. 14. Разбира се, както беше в
доклада и становището на Министерство на външните работи, че в
тези страни с оглед риска, който съществува за живота и здравето,
както на избирателите, така и на секционните избирателни комисии
би следвало да не се отваря. В тази връзка аз предлагам ние да си ги
оставим със звездичка, която да посочва, че там с оглед тези
съображения на Министерство на външните работи може да не
бъдат отворени, но така или иначе те да съществуват на нашата
страница, защото е възможно в противен случай ние да бъдем
обвинение, че сме изключили една част, тоест – не сме приложили
закона в неговата пълнота.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, уважаеми
колеги.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, доколкото разбирам има
разбиране да си спазим практиката от предходните избори, сега да
ги обявим така, както са ни представени – в системата, която ще
пуснем да бъдат със звездичка, защото в Централната избирателна
комисия е постъпила информация от Министерство на външните
работи, че в държавата съществува висок риск за сигурност. Но ще
ги обявим и с решението си и с всичко. Така че мисля, че не подлежи
на гласуване, ако няма възражения естествено.
Госпожо председател?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не искате?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ами да го гласуваме, колеги.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, обявила съм
го.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Таня Цанева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви проект на
решение, който е в папка с моите инициали – 4517, с който да
обявим обявяване на местата извън страната, в които ще се
образуват избирателни секции за избор за народни представители на
26 март 2017 г. в дипломатическите и консулски представителства
въз основа на списъка на държавите и местата, в които има разкрити
такива, съгласно писмото, което ви докладвах преди малко.
Колеги, в проекта може би има някои технически неточности,
празни места. Ще бъдат попълнени с коректните номера. Моля,
запознайте се. Предлагам да гласуваме.
Пропуснах в доклада да кажа, че в част първа от
предоставения ни списък са приложени 94 броя места, а в част втора
има 4 и в част трета има 5 места. Сега не мога да сметна точно общо
колко са, може би към 100 и няколко.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, уважаеми
колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева);
против – няма.
Номерът на решението Ви, госпожо Ганчева, е 4205-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председателстващ, моля да
подложим на гласуване да изпратим така представения ни списък от
Министерство на външните работи на съконтрахента ни
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„Информационно обслужване“ за параметризиране в одобрената от
нас вчера форма на заявлението за гласуване извън страната чрез
нашата интернет страница, като вземам предвид, отбелязване ще има
в писмото, за звездичката, която следва да се постави с оглед
данните за висок риск за живота и сигурността на гражданите в
държавите по предходния ми доклад.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, уважаеми
колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева);
против – няма.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Уважаема
госпожо
председателстващ, моля да подложим на гласуване процедурата с
оглед одобрената форма на електронно заявление във вчерашно
заседание, съгласно и протоколното решение, което току-що
приехме да изпратим писмо до „Информационно обслужване“.
Процедурата да започне от утре при техническа възможност. Утре е
дата 4 февруари 2017 г. и да бъде до 24.00 часа на 28 февруари 2017
г. Ако греша, колеги, поправете ме, но съгласно нашата хронограма
мисля, че това е крайният срок за подаване на заявленията за
гласуване извън страната.
В тази връзка, ако приемем това, след това да гласуваме
съобщение, което евентуално утре, след като е ясна и техническата
възможност и сме сигурни, да качим на нашата интернет страница.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо Ганчева, тъй
като в момента не ми е предаден последният номер Ви моля да не
гласуваме този номер на решението. Ще го даде госпожа Алексиева,
когато се върне.
Не се отменя гласуването.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева);
против – няма.
Поправям си грешката, моля за извинение, номерът на
решението Ви, уважаема госпожо Ганчева, е № 4212-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-0025 от 3 февруари 2017 г.
Във връзка с проведената среща и проведените в оперативен
порядък разговори с „Информационно обслужване“ днес получихме
Excel–формата, който ще ползваме във връзка с обработка на
заявленията, които постъпват на хартия в ДКП-ата и след това ни се
препращат чрез Министерство на външните работи тук в
Централната избирателна комисия. Предлагам ви да одобрим този
Excel-формат с протоколно решение.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режима на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото
протоколно решение ви предлагам в този Excel-формат да бъде
използван за предходния утвърден от нас технологичен ред за
обработка на заявленията, които постъпват от ДКП-ата чрез
Министерство на външните работи при нас. Описано е, абсолютно
идентичен е с изборите, които произведохме за президент и
вицепрезидент и ви предлагам с писмо до министъра на външните
работи да изпратим на Министерство на външните работи, в случай,
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че утвърдим отново същия технологичен ред, заедно с приложен
Excel-формата, който току-що одобрихме. А и с оглед изразената
позиция на вчерашната работна среща с Министерство на външните
работи, че нищо не налага промяна, мисля че можем да го подложим
на гласуване да изпратим писмото, за да може с процедурата да
способстваме по обработката на заявлението.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, уважаеми
колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-04-018 от 3 февруари 2017 г., който е качен в папка с моите инициали във
вътрешна мрежа. Това е писмо от Министерство на външните
работи. То е с копие до госпожа Ивилина Алексиева. Касае
организационно-техническа подготовка на изборите и се съдържа
информация до господин Веселин Даков – главен секретар на
Министерския съвет за предвиждания брой секции, съответно
бюлетините за извън страната.
Предлагам към момента за сведение и запознаване да бъде,
защото съдържа важна информация и може би по-късно да се
върнем пак в т. 5 „Доклади по писма“, след като колегите се
запознаят.
Благодаря ви за търпението.
5. Доклади по писма.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Поред, колеги.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги – ЧМИ-22-5-1 от 26
януари 2017 г. Докладвам ви писмо-запитване от Ивайло
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Александров. Това гражданинът, който ни сезира с въпроси на
предходните избори дали може да гласува за кмет на „Младост“,
като има постоянен адрес в друг район, тоест – има постоянен адрес
в един район на София и настоящ такъв, повече от шест месеца, в
друг район, дали може да гласува за кмет на съответния район.
Зачитам ви писмото, то е едно изречение: „Здравейте, моля за
информация има ли някаква промяна във връзка с казуса възможно
ли е да гласувам по настоящ адрес в ж.к. „Младост“ с уседналост
повече от шест месеца при положение, че постоянният ми адрес е в
ж.к. „Дружба 1“. Запитване за въпросния случай съм изпратил след
приключване на президентските избори в края на миналата година с
цел анализиране на казуса и вземане на решение от ваша страна. С
уважение: Ивайло Александров“.
Такова запитване беше изпратено с предложение за промяна
в закона от господин Александров и до господин Радан Кънев –
народен представител на 43-ото Народно събрание и съпредседател
на Парламентарната група на „Реформаторския блок“, до госпожа
Ивилина Алексиева – председател на ЦИК. Подробно го изчетохме,
когато му беше времето.
Уважаеми колеги, предлагам да му отговорим, че към
момента няма промяна в законодателната уредба, а именно – може
да гласува по постоянния си адрес.
Госпожо председателстваща, ако обичате да подложите на
гласуване този отговор, ако няма предложения от някои от колегите
за друг различен от този.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колегите искат запознаване.
Момент.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви отговор на Съвета
за електронни медии на декларацията, която одобрихме и си
спомняте, че нанесохме корекции в текста, предложен от Съвета за
електронни медии с гласувано от нас предложение колегите от
Съвета за електронни медии да предложат ден и час за публикуване
едновременно на нашите страници. Уведомявам ви, че това е
сторено днес в 10.00 часа, като са качени декларацията на
страницата на Съвета за електронни медии и на Централната
избирателна комисия. Така че ще ви моля все пак за последващо
одобрение на факта на това публикуване на страницата на ЦИК.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, на 26 януари ви докладвах едно
писмо от Прокуратурата на Република България от Районна
прокуратура Козлодуй, с която ни изпратиха за изпълнение присъда,
с която на едно лице му е наложено наказание две години лишаване
от право за заемане на определена държавна и обществена длъжност,
свързана с упражняване на избирателни права на гражданите. Тогава
преценихме, че следва да изпратим данни на общински избирателни
комисии Козлодуй, Монтана и Враца, тъй като имаше данни, че на
това лице постоянният му адрес е там, че пребивава в други райони
от районите на тези общински избирателни комисии.
Сега ви докладвам писмо с вх. № МИ-15-54 от 31 януари
2017 г. от Общинска избирателна комисия – Враца, с която ни
уведомяват, че след направена проверка в документацията на
общинската избирателна комисия общинската избирателна комисия
не е обявявала за избран за общински съветник и за кмет на община
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и за кмет на кметство лицето Емил Алексиев Тодоров. Това за
сведение.
Докладвам писмо с вх. № МИ-15-54-1 от 2 февруари 2017 г. –
същото писмо, заведено с различен входящ номер. Но извинете, това
е същото, само че е оригинално – пак е заведено с различен входящ
номер.
Тези писма ви ги докладвам за сведение и както сме решили
при предходния доклад, когато бъдат регистрирани кандидатите за
предстоящите избори ще бъде извършена проверка дали това лице е
сред кандидатите и тогава ще вземем съответното решение.
Колеги, както знаете в концепцията за разяснителна
кампания, която одобрихме имаме предвидена среща семинаробсъждане с общинските администрации на предстоящите избори.
Свързаха се с мен от Национално сдружение на общините в
Република България – госпожа Людмила Величкова. Знаете, че при
предходните избори тя организира един такъв семинар.
Предложението е да бъде организиран такъв от тях със секретарите
на общините в София на 27 и 28 февруари 2017 г., за да бъде удобно
и на членовете на Централната избирателна комисия, които ще
присъстват да участват в работата на този семинар. Така че ви
предлагам, ако сте съгласни, с протоколно решение да одобрим
датите, за да уведомя госпожа Людмила Величкова тя да подготви,
съответно и да организира този семинар.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо,
постъпило по електронна поща с вх. № НС-10-5 от 02.02.2017 г. от
Политическа партия „НТСБ“ с молба да се актуализират нейните
координати за връзка на нашата интернет страница. Предоставени са
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актуални координати за връзка с адрес, телефон, лице за контакт и
имейл. Докладва ви го за сведение, като ще го дам на
администрацията за изпълнение.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Ивайло Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: ПВР-14-22 от 02.02.2017 г. Чунчуков –
кмет на Район „Източен“. Иска да отваря помещение, за да си
освободи място. Да не ви го чета цялото.
Предлагам да го оставим за по-късна дата без да разпращаме
писмо от стандартните. Да изчакаме решението, защото има книжа
от националния референдум и ще му дадем разрешение малко покъсно, ще имат време до изборите да се осведомят.
Така че ако не възразявате – за сведение. Искането е за
отваряне на помещение. В помещението има книжа от референдума
2016 г., затова предлагам да не си играем да пишем стандартни
писма, а да изчакаме решението на съда и да дадем разрешение.
На този етап за сведение.
ПВР-06-37 община Септември приложено ни изпращат копия
от заповеди на кмета, приложен протокол и опис. За сведение.
От Първо районно управление господин Бонев ни казва, че
при неизпълнение ще носим административнонаказателна
отговорност. Напомнително писмо за писмо, с което на 11-ти ни е
питал, ние сме му върнали с изх. № ПВР-04-02 от 18-ти, съвсем в
срок. Затова, ако разрешите да проуча случая. Ако има нужда да
пуснем едно писмо с копие от предишното ни писмо и да му кажем
да си го погледне. Не съм го подготвил, но искам да проверя случая,
защото ако си го намерят няма да пращаме. Ако ни потвърди, че го
няма, ще изпратим писмо.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, уважаеми
колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
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Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа, може би във вчерашна папка, докладна записка от Дирекция
„Администрация“ относно определяне на разходи за представителни
за 2017 г.
Предложението е във връзка и с предстоящи форуми, които
ще организира Централната избирателна комисия. Предложения
размер в 45 000 лв. се базира на този анализ на събитията, които
предстоят пред Централната избирателна комисия. Налични са
средствата по 10-00 издръжка. Предлагам да одобрим този размер на
представителните. Ако не ни стигнат ще вземем допълнително
решение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 ( Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев,Румяна Сидерова), против няма.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЧМИ-00-4
от 2.02.2017 г. По електронната поща сме получили адреса на който
е достъпна електронната система предпечатния образец на
бюлетината за всеки изборен район за частичните избори на
19 февруари. В тази връзка докладвам ви го за сведение. В тази
връзка ви информирам, че от Информационно най-вероятно са
изпратили в печатницата на БНБ информацията относно
съдържанието на бюлетините. Те са генерирани. С председателката
ги прегледахме и проверихме относно наименованията на партии и
коалиции, една местна коалиция. Имената на кандидатите, които
участват, тиража на бюлетините така както са заявени от
съответните общински администрации и номерата съобразно нашето
решение от изтегления жребий, включително на независимите

56
кандидати на местната коалиция определени с решение на
Общинската избирателна комисия. Докладвам ви ги за сведение.
Който има интерес може да вземе адреса, за да може да
направи съответната проверка за кметство Градница. Вчера
председателката на УИК – Севлиево се обади, а и виждам в
системата бюлетината е одобрена. На другите места предстои.
Обобщената справка по заявките явно вече е качена, защото и аз
разполагам с копие от нея.
Колеги, докладвам ви докладна записка с едно допълнение към
нея. ЦИК-09-19 от 2 февруари 2017 г. относно събиране на оферти за
канцеларски материали, тонери, периферни устройства въз основа на
проверка на наличностите. Този анализ беше извършен още при
заявяване и на план-сметката. Налага се да се закупят такива
материали на обща стойност на разходите до 17 000 лв. без ДДС.
Налични са средствата. Тъй като ние ги предвидихме при
предлагането на размерите по редове в план-сметката имаме едно
допълнение от администрацията към тази докладна записка с
уточняване, че те са точно от средствата в план-сметката.
Предлагам да одобрим, за да може да се съберат офертите по
артикули така както са представени в приложението към докладната
записка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 ( Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев,Румяна Сидерова), против няма.
Колеги, една докладна записка ЦИК-09-23 от 2.02.2017 г. Към
докладната записка са приложени три писма до контрагенти на
Централната избирателна комисия по договори във връзка с частта
от инвентаризацията свързана с инвентаризация на разчетите. При
представянето на доклада от инвентаризационната комисия стана
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ясно, че в тази част инвентаризацията ще се извърши малко по-късно
преди приключването на годишния финансов отчет.
Във връзка с инвентаризацията на разчетите е необходимо да
изпратим писма до Мобилтел, до Монтеканал. Монтеканал е във
връзка с договора за паркоместата и до О кей супертранс АД, за да
може да получим от тях потвърждение, че към 31.12.2016 г.
Централната избирателна комисия е била задължена със съответните
посочени суми по договорите с тях. Това се налага поради факта, че
фактурите се отчитат поради пристигането и представянето им в
ЦИК през м.януари, но задължението за Централната избирателна
комисия е възникнало към 31.12.2016 г. Предлагам да одобрим
докладната записка и да изпратим тези три писма.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 ( Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева), против няма.
И едно за сведение писмо от Сметната палата вх.№ НС-00-22
от 2 февруари. Уведомяват ни, че за всички партии, които участват в
изборите декларацията няма да съдържа данни за 2016 г. както
знаем. За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, с вх.№
ЧМИ-01-3 от 3.02.2017 г. от администрацията на президента на
Република България са ни изпратили преписи от укази 76 и 77 от
2.02.2017 г. на президента на Републиката за сведение. С Указ № 76
са насрочени частични избори за кмет на кметство гара Орешец
община Димово, област Видин на 30.04.2017 г., а със 77 е насрочен
частичен избор за кмет на кметство Люляково, община Кърджали,
област Кърджали на същата дата. За сведение колеги.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаем колеги в моя папка от днешна
дата е качено писмо от районна прокуратура Берковица с вх.№ НС09-3 от 2.02.2017 г., с което районен прокурор Ранова ни изпраща
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присъда, с която Крум Костадинов Крумов от с. Замфирово, област
Монтана, община Берковица е осъден на две години лишаване от
право за заемане на определени държавни или обществени
длъжности свързани с упражняването на избирателните права на
гражданите, считано от момента на влизане на присъдата. А именно
тя е влезнала в сила на 30.12.2016 г. Към писмото е приложена
присъдата.
Изпълнението на присъдата се изразява в периодично следене
осъдения да не бъде назначаван и да не бъде ангажиран по какъвто и
да било начин с такива държавни или обществени длъжности, които
са свързани с избирателните права на гражданите.
Писмото завършва. За изпълнение на наказанието и
възстановяване правата на осъдения уведомете
веднага
прокуратурата.
Аз не се сещам за нищо друго, освен след като се запознаете с
него, да ви предложа в следващо заседание единственото, което
може да направим е да изпратим едно писмо до Информационно да
не бъдат ангажирани, защото ние не назначаваме нито на държавни,
нито на обществени длъжности да не бъдат ангажирани или да не
бъдат назначавани като застъпници, като наблюдатели. Това е
единственото, което ми идва на ум. Но все пак помислете и вие.
Запознайте се с материалите. Те са качени заедно с двете присъди. И
съответно ще го обсъдим. Засега ви го докладвам за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Госпожа
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, това е подобен случай като този ,
който току що докладвах, част от преписката. Аз предлагам да
изпратим писмо с копие от присъдата на общинска избирателна
комисия Монтана. До УИК Берковица и до УИК Монтана, за да
извърша проверка дали лицето е обявявано за общински съветник
или кмет на предходните избори. И съответно предлагам да
изчакаме заедно с този случай, който имам аз. Когато започнат да се
подават кандидатските листи ще изпратим на Информационно общо
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писмо, с което ще извършим проверката, дали са кандидати двамата
в предстоящите избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 ( Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Таня Цанева), против няма.
Колеги следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, вх.№ НС-22-6
от 2.02.2017 г. писмо по имейл, с който ни питат кога ще бъде
качено решението за РИК Хасково. Явно са нетърпеливи да започнат
работа. Качено е нашето решение на страницата на Централната
избирателна комисия за сведение.
Второто ви докладвам. Постъпило е искане вх.№ МИ-14-115
от 3.02.2017 г. от община Тетевен за искане за отваряне на
запечатано помещение. Проблемът е, че в това запечатано
помещение се съхраняват изборните книжа и материали за всички
избори, включително президент и вицепрезидент и национален
референдум. С оглед на което към момента го докладвам за
сведение. А след приключване на делото и постановяване на
решението ще им разрешим отваряне на запечатаното помещение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте госпожо
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз също ще бъда
максимално кратка. Днес ми бяха разпределени на доклад три
искания за отваряне на помещения. Едното е постъпило от кмета на
община Ихтиман и касае отваряне на изборни помещения, в които се
съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за
членове на Европейския парламент 2009 и за народни представители
2009 г. И тъй като ние имаме вече одобрени образци на писма,
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които изпращаме и това не е в правомощията на Комисията, тъй като
ние даваме разрешения за отваряне от 2011 г. насам. В папка с моите
инициали в днешна дата е подготвен един такъв текст на писмо,
който аз ви моля да одобрим и да изпратим на кмета на община
Ихтиман.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 ( Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Таня Цанева), против няма.
Благодаря.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
докладвано от мен онзи ден писмо, с което се завърши проектното
предложение за участието ни, знаете председателстваната от
господин Руси Желязков Агенция за електронно управление.
Уточнихме, че до петък няма да може да проведем тази среща. Те
искаха среща в най-скоро време. Тогава предложихме като дата
понеделник. Сега да актуализираме евентуално час и да изпратим
писмо, тъй като днес е петък. Ако не да е вторник, с оглед на това,
да имат време да се подготвят евентуално и колегите от тяхна
страна. Това е преценка на ВАС. Тоест, дали колегите ще имат
възможност да се запознаят, с оглед натовареността им във връзка
със заседанията тези дни и назначаването на РИК-овете. Дали ще
бъдем ефективни за тази среща. Това да вземем предвид.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за вашето
отношение.
Аз предлагам да изпратим писмо за вторник и алтернативно
сряда, ако във вторник не е удобно. Колеги нека да е сутрешно 10.30
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часа преди заседанието и след това да продължим заседанието.
Предлагаме във вторник или сряда в удобен за тях час.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 ( Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Таня Цанева), против няма.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Съвсем накратко да ви докладвам от
кметовете на община Руен и община Стрелча две писма за отваряне
на запечатани помещения, но и в двете има книжа от националния
референдум 2016 г. Така че ви ги докладвам за сведение. Понататък ще изготвя решение за отваряне.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, давам 15 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в
залата сме 20 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум и продължаваме след почивката нашето
заседание.
Колеги продължаваме с точка 2.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Вчерашно заседание в моя папка,
проекта на решение 4208 за назначаване на районна избирателна
комисия в 17 изборен район Пловдивски в изборите за народни
представители на 26 март.
Както докладвах не е постигнато съгласие между
участниците по отношение на ръководството на районната
избирателна комисия. За председател има две предложения.
Предложение от политическа партия ГЕРБ и БСП. За зам.-
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председатели има три предложения от Реформаторския блок, от ББЦ
и от Атака. За секретар три предложения от ДПС, от АБВ и от
Реформаторския блок.
Предложените за председател и двамата са юристи. Като
моите съображения да предложа Илиян Руменов Иванов
предложения от ГЕРБ за председател е това, че той има по-голям
опит. А Ваня Костадинова Костадинова е юрист. Преди 10 -15 дни е
положила успешно изпит, с който е придобила юридическа
правоспособност. Затова аз предлагам тя да бъде зам.-председател.
Вторият зам.-председател предложих да е Иванка Тодорова
Милева. Тя е магистър по историята на балканите. Има голям опит.
Тя е била заместник-председател на районната избирателна комисия
на предходните избори през 2016 г.
За секретар предложих Айтен Салим от ДПС, тъй като тя има
голям опит. И тя е юрист.
За предложените от Реформаторския блок Стоян Николов
Ямаджиев и Антон Желязков Карагачлиев, тъй като те нямат опит
предлагам да са членове в районната избирателна комисия и така да
помагат със своя опит, който имат като юристи.
Людмила Иванова Андонова предложението на АБВ за
секретар. Тя е педагог и затова предлагам тя да бъде член в
районната избирателна комисия, която е в състав от 17 члена.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
предложения? Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Само да попитам за предложението за
председател с какво образование е?
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Той е бил председател на общинската
избирателна комисия на изборите през 2011 г. за президент и
вицепрезидент и местните избори. Именно затова го предлагам за
председател на тази комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева постави
въпроса във връзка с предложение. Заповядайте госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз ще направя същото предложение и
ще припомня на колегите. Колегата Сюлейман ми помогна, че
същото лице е било председател и на предходни комисии. И за
местните избори и на изборите за президент и вицепрезидент имаше
проблеми в тази комисия. Аз правя предложение председател да
бъде предложения от БСП, а за секретар предложение от ГЕРБ, а за
зам.-председателите както ги предложи колегата Сюлейман.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Госпожа
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз правя предложение за зам.председател Антон Желязков Карагачлиев от ББЦ.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте господин
Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Аз правя предложение за секретар.
Мисля, че педагог е много достойна професия. Момичето е младо.
Има нужда от опит. Не е пожизнено да си секретар на РИК Пловдив
област. Така че нека да дадем шанс на един млад човек.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други
предложения. Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам Янаджиев да бъде зам.председател. Ако не бъде избран за зам.-председател да бъде избран
за секретар с мотива, че той също е юрист. И аз мисля, че е много
фалшив критерия имал опит в комисии. Ние ако такива способни
млади хора ги отхвърляме, защото другите имали повече опит, а
досега не вървят нещата, те никога няма да придобият опит. Става
малко § 22. Затова правя тези две предложения при условията на
алтернативност. Ако не бъде прието да бъде зам.-председател да
бъде гласувано да е секретар.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това бяха
предложенията.
Колеги, подлагам на гласуване първото постъпило в зала
предложение от госпожа Матева, а именно председател
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предложения от БСП „Лява България“. Заместник-председатели
предложението от „Атака“ и ДПС и секретар от ГЕРБ.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 ( Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Катя
Иванова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против
12 (Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев).
Не се прие това предложение.
Заповядайте за отрицателен вот.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, единствения ми
мотив да гласувам против предложението на колегата Матева е, че
след като колегата докладчик изясни, че предложената от БСП
„Лява България“ Ваня Костадинова току що е положила изпит за
юридическа правоспособност. Считам, че там трябва да има човек
юрист с юридически опит.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване второто постъпило предложение, а именно за зам.председател да бъде назначен кандидата издигнат от ББЦ.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 10 ( Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против 10 (Севинч Солакова, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев).
И това предложение не се подкрепи.
Колеги, подлагам на гласуване постъпилото от господин
Райков предложение за секретар да бъде назначено лицето
кандидата издигнат от АБВ.
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Гласуваме.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 ( Ивилина Алексиева,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева,), против 12
(Севинч Солакова, Мария Мусорлиева,
Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Колеги отивам към следващото предложение за зам.председател да бъде назначен кандидата издигнат от Реформаторски
блок.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 ( Ивилина Алексиева,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мартин Райков, Мария Бойкинова), против 12
(Севинч Солакова, Мария Мусорлиева,
Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Метин Сюлейман, Росица Матева Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Таня Цанева).
Колеги, и това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
Колеги, подлагам на гласуване последното постъпило в зала
предложение, а именно за секретар да бъде назначен кандидата
издигнат от Реформаторския блок.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 9 ( Ивилина Алексиева,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Румен Цачев,),
против 11 (Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Александър
Андреев, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня
Цанева).
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Колеги, тъй като и това предложение не постигна
необходимото мнозинство, подлагам на гласуване целия проект на
решение в състав, който беше прочетен и преди тази част на
заседанието ни.
Заповядайте господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Предлагам ръководство в състав:
Илиян Руменов Иванов – ГЕРБ, председател. Заместникпредседатели – Ваня Костадинова Костадинова – БСП. Втори
заместник-председател - Иванка Тодорова Милева – Атака. Секретар
Айтем Сали Салим – ДПС.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И състав прочетен в
първата част от заседанието.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 15 ( Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейман, Георги Баханов, Емануил Христов, Мартин Райков,
Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против 5
(Александър Андреев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Росица Матева,
Румяна Сидерова).
Колеги, това е решение № 4213-НС.
Господин Чаушев заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешна мрежа уважаеми колеги
има проект за решение. В този проект в курсив са дадени спорните
моменти от проведената консултация в Разград, чиято документация
е с вх.№ НС-05-31 от 31 януари и е пристигнала в Централната
избирателна комисия.
Уважаеми колеги, на 29-ти е проведена консултацията при
областния управител. Срещата видно от протокола е била кратка,
непреклонна, на която са присъствали представители на политическа
партия ГЕРБ, БСП, ДПС. От Реформаторския блок двама,
Патриотичен фронт представител, на ББЦ, съответно АТАКА и
АБВ. Какво става на консултациите? ГЕРБ предлага за председател
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свой представител госпожа Башакова. ДПС също свой представител
господин Хамдиев.
Реформаторският блок е интересен момента. Все се надявах
този път да не се занимавам с този тип моменти. Има двама. Единия
предлага едно, другия казва не съм съгласен. По същество. Това е
факта. Да го имате предвид.
ББЦ предлага заместник-председател на консултациите. Тук
също има един нюанс, който искам да споделя. В предложението
пише само член. Може би в консултациите е променена визията.
Давам го като нюанс и за пълнота.
Консултацията
продължава.
Ще
вървим
ли
към
споразумение. Представители казват не, да върви в ЦИК. Това е
общо взето ситуацията.
В тази връзка предложенията ми са при непостигнато
съгласие моите предложения са: председател от ДПС, зам.председател от БСП, а секретар ГЕРБ. До тук всичките са с
юридическо образование. Вторият зам.-председател предлагам от
ББЦ.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на секретар, освен
предложението, което е на БСП „Лява България“ има ли друго
предложение за секретар? Защото за председател виждам две. За
зам.-председател има две, за секретар виждам само едно.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Видно от документите и в консултацията
предложението изразено на тази кратка среща е това.
Предложението на тази среща е направено за секретар само от БСП.
Мисля, че сме изправени пред хипотеза за несъгласие постигнато и
мисля, че сме в правомощията си да определим състава на тази
районна комисия. Няма постигнато съгласие. ЦИК считам, че може
да се произнесе за попълване състава на това ръководство. Както
казах всичките тези предложения са юристи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Андреев
кажете вашето предложение.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка с оглед и
допълнителния отговор от колегата Чаушев, аз правя предложение
за ръководството на комисията, а именно Нергин Хамдиев за
председател, за зам.-председател Радка Башакова, за зам.председател Нурай Бейзад и за секретар Любица Бочева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Арнаудов иска
думата. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз имам един въпрос. Разбрах, че
Реформаторския блок са предложили двама човека, но не виждам
втория?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като колегата Чаушев каза,
че господин Монев не е предложен за ръководството, а като член. В
тази връзка имаме предложение за двама заместник-председатели,
председател и секретар, което покрива цялото ръководство. И затова
това е моето предложение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В протокола господин Монев присъства
като предложение. В документите не присъства. В самия протокол
пред публична среда има воля от представителя на ББЦ,
действително техния представител да бъде да бъде зам.-председател.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Образованието на колегата, който е
предложен от Реформаторския блок и образованието на колегата,
който е предложен от ББЦ?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложения от Реформаторския блок е с
машинно инженерство.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето предложение е председател
ДПС. Зам.-председател ГЕРБ, зам.-председател ББЦ и секретар БСП
„Лява България“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте господин
Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Моето предложение е председател да
бъде, както си е по стара традиция Радка Радева Бошакова от ГЕРБ.
Заместник-председатели Нергин Хамдиев от ДПС и Бейзат от РБ.
Секретар „БСП лява България“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще подкрепя докладчика, че
преписката е при условията на непостигнато съгласие. Така е видно
и от протокола, че не е постигнато споразумение по отношение
състава на РИК. Ще направя моите предложения с оглед
направените предложения. Ще направя предложение само за
председател и ще направя предложение за цялостен ръководен
състав.
Първо ще предложа за председател представителя на
политическа партия ГЕРБ. В случай, че не се гласува това
предложение имам предложение за ръководен състав на цялата
комисия. Председател представителя на ДПС. Това е в случай, ако
не се гласува председателско място на представител на ГЕРБ. Зам.председатели от Реформаторски блок. Втори зам.-председател ББЦ.
Секретар политическа партия ГЕРБ.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Мисля че е редно да създадем прецедент
на тези избори и например ГЕРБ да няма място в ръководството в
една комисия. Така че предлагам за председател Нергин Хамдиев от
ДПС, зам.-председатели от ББЦ и Реформаторския блок и секретар
Любица Бочева от БСП.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за реплика.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че предложението на
колегата Матева не би следвало да бъде подлагано на гласуване наймалкото защото е некоректно. В ръководния състав видно е и от
консултациите, че представителя на политическа партия ГЕРБ е
направил предложение за председател. На какво основание, без
значение дали е ГЕРБ, БСП, ще изключим от ръководния състав?
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за дуплика.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, мисля че от доклада на колегата
Чаушев стана ясно, че единственото предложение за секретар на
тази комисия е от БСП „Лява България“. И след като тук започнахме
общо взето на тото да си играем, кой какви конфигурации може да
направи, мисля че всеки може да предложи всичко, защото сме на
ясно, че няма постигнато съгласие за абсолютно нито едно място в
този ръководен състав. И държа да се подложи на гласуване моето
предложение, защото колегата Ганчева предложи втората
политическа сила да не бъде представена в ръководния състав.
Какво пречи и първата да не бъде представена.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, процедурата по
реплики и дуплики приключи. Може изказвания, лично обяснение.
Колеги има ли други изказвания? Колеги, отвъд предложения ни
проект на решение в зала постъпиха шест предложения. Започвам да
ги подлагам на гласуване по реда на тяхното постъпване. За поголяма яснота само ще чета политическите сили, а вие разбирайте,
че казвам кандидата издигнат от.
Първо подлагам на гласуване предложението на господин
Андреев.
Председател
ДПС,
зам.-председатели
ГЕРБ,
Реформаторски блок, секретар БСП „Лява България“.
Подлагам на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 7 ( Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Ивайло Ивков, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против 13 (Севинч
Солакова, Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Георги Баханов,
Емануил Христов, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Румен Цачев
Катя Иванова).
Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
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Преминавам към второто предложение направено от госпожа
Сидерова. Второто предложение е председател ДПС, зам.председатели ГЕРБ, ББЦ и секретар БСП „Лява България“.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 7 ( Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Росица Матева, Катя
Иванова, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против 13 (Севинч
Солакова, Мария Мусорлиева, Ивайло Ивков, Владимир Пенев, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Георги Баханов,
Емануил Христов, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Мария
Бойкинова, Румен Цачев).
И това предложение не постигна необходимото мнозинство.
Следващото предложение е на господин Ивков. Председател
ГЕРБ, зам.-председатели ДПС и Реформаторски блок, секретар БСП
„Лява България“.
Гласуваме.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 12 ( Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев Таня Цанева), против 8
(Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман).
Колеги, и това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
Преминаваме към следващото предложение на госпожа
Ганчева. Председателят да бъде от ГЕРБ.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 10 (Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Метин
Сюлейман,Таня Цанева), против 10 (Ивилина Алексиева, Мария
Мусорлиева, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Мария Бойкинова, Румен Цачев, Владимир Пенев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова).
Това предложение не постигна необходимото мнозинство.
Колеги, подлагам на гласуване алтернативното предложение
направено от госпожа Ганчева. А именно председател ДПС, зам.председатели на Реформаторски блок, ББЦ и секретар ГЕРБ.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло
Ивков, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Владимир Пенев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман),
против 8 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, кратък отрицателен вот. Една от големите
политически сили не участва в така предложения състав.
Колеги, продължаваме със следващо предложение. Това е
предложението на госпожа Матева. Последното постъпило преди
докладчика. Предложението на госпожа Матева е председател ДПС,
зам.-председатели ББЦ и Реформаторски блок, секретар БСП „Лява
България“.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против 12
(Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Севинч
Солакова,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев).
И това предложение не постигна необходимото мнозинство.
Колеги, позволете ми кратък отрицателен вот. В така
предложения състав не фигурира представител на една от найголемите политически сили в страната ни.
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Колеги, няма други постъпили предложения в зала. Затова аз
ще подложа на гласуване проекта на докладчика. Ще помоля
докладчика да прочете целия състав, за да мога да подложа на
гласуване цялото решение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Председател Нергин Хамдиев ДПС, зам.председатели Любица Иванова Бочева БСП, Антон Монев ББЦ,
секретар Радка Башакова ГЕРБ. Съответно Юлиян Стойчев ГЕРБ,
Красимир Атанасов ГЕРБ, Диана Йорданова, Катинка Матеева,
Ирфан Ахмедов, Светлана Неделчева, Стоянка Курдова, Мирослав
Добрев, Нурай Мехмед Бейзад.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Мартин Райков, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против 3 (Александър Андреев, Ивайло
Ивков, Росица Матева).
Колеги, това е решение № 4214-НС.
Колеги, съобразно моята справка остана последната районна
избирателна комисия.
Заповядайте госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила
преписка с вх.№ НС-05-34 от 31.01.2017 г. от областния управител
на област Шумен. Към нея са налице всички изискуеми по закон
документи. Приложени са дипломи, декларации. Видно от
протокола от консултациите, че при проведените консултации не е
постигнато съгласие за назначаване на районна избирателна комисия
в 30-ти изборен район Шуменски за предстоящите избори.
Проекта на решение, който съм ви предложила с отбелязване,
колеги тук няма съгласие по отношение на нито една от позициите в
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ръководството. За коректност на доклада ви представям следните
предложения.
Предложението на представителя на политическа партия
ГЕРБ е за председател. Предложението на представителя на
Реформаторски блок е за зам.-председател. Предложението на
коалиция БСП „Лява България“ е за секретар. Предложението на
представителя на ДПС е само за председател. Като държат на
председателското място. Участвала е партия АТАКА, Патриотичен
фронт, България без цензура, АБВ. Също така тук има двама
упълномощени представители на Реформаторския блок видно от
протокола. Но единия сочи, че не може да прави друго предложение,
тъй като в пълномощното е посочено конкретно име.
От направените предложения е видно, че за председателските
места са предложението на партия ГЕРБ и на ДПС.
Колеги, ще започна отново доклада си. Най-отгоре беше
преписката ми за Разград. Благодаря на колегите, че ми обърнаха
внимание.
Видно от предложения проект за председателските места има
предложение за ГЕРБ, БСП и за местни председателски места
представителите на АБВ, АТАКА, Реформаторски блок.
Секретарските места БСП „Лява България“, ДПС и Реформаторски
блок.
Като колеги проекта на решение е изписан така както са
направени предложенията видно от протокола и проведените
консултации. Представителят на политическа партия ГЕРБ е с право,
на БСП „Лява България“ също е с право. Представителят на партия
АТАКА е с теология. Представителят на коалиция АБВ е с право.
Представителят на ДПС също е с право. Представителят на
Реформаторски блок е с образование педагогика.
Като колеги в преписката се съдържа и входящо писмо на
областна администрация Шумен с вх.№ 03-00-12-36 от 30 януари,
което е подписано от областния председател на ДПС с изложени
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мотиви и приканва да бъде назначен на длъжността секретар
представителя, който е предложен на политическа партия ДПС.
Колеги, така направеното предложение, видно от
предложенията имаме предложение за доста юристи и хора с опит в
произвеждането на избори. Аз ще направя своето предложение като
докладчик, което се базира, ние може би като юристи тук сме
субективни, както и в закона пише, че е препоръчително право. Но
все пак и другите професии могат и закона позволява да вземат
участие в съставите и особено в ръководните състави на изборните
комисии.
Предложението ми е мотивирано и от това, че по
разпределение отговарям за Шумен за този изборен район. Вече сме
трета година в мандат и познавам работата на различните комисии
за произвеждане на избори. И знаете колеги, че горе долу лицата се
повтарят.
Моето предложение като докладчик е председател да бъде
представителя на политическа партия ГЕРБ, зам.-председатели да
бъдат представителите на Реформаторски блок и на коалиция АБВ и
секретарското място да бъде на представителя на политическа
партия ДПС.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли предложения? Заповядайте госпожа
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: На мястото на Реформаторски блок
Милен Беджев. Това което предложи госпожа Ганчева, не съм за
това, а съм за Юлиян Снежанов Русев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз правя предложение за
цялостното ръководство, а именно председател ГЕРБ, зам.председател БСП „Лява България“,зам.-председател от АБВ и
секретар от ДПС
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ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги
други
предложени има ли? Няма.
Колеги, започвам да подлагам на гласуване постъпилите в
зала предложения.
Първото предложение от госпожа Мусорлиева е заместникпредседателя от АТАКА да бъде утвърден като такъв в
ръководството,
вместо
зам.-председателя
предложен
от
Реформаторски блок.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение от госпожа Мусорлиева.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10, против 9 .
Режим на прегласуване на предложението на госпожа
Мусорлиева.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против 11 (Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев).
Колеги, не постигна това предложение необходимото
мнозинство.
Поставям на гласуване второто предложение постъпило от
господин Андреев.
Колеги, предложението на господин Андреев е председател
ГЕРБ, зам.-председатели БСП, АБВ, секретар ДПС.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Емануил Христов, Катя
Иванова,Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева),
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против 5 (Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева).
Колеги, това е решение № 4215-НС. Моля, госпожа Ганчева
да прочете състава за протокола на това решение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, освен конкурентите до
преди малко за ръководния състав останалите колеги, които ще
бъдат в комисията, която току що назначихме ще бъдат: господин
Иван Асенов Найденов, Десислава Стоянова Василева, Виолета
Русинова Вълчева, Мариела Любчева Великова, Несрин Исмаил
Халидова, Дилян Росенов Нанев, Ана Иванова Калимарова.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вероятно са видели, тези
които ни наблюдават, ние сме щастливи, защото с това
приключихме току що назначаването на съставите на РИК.
Заповядайте госпожо Цанева да докладвате, защото това е за
комплектуване, а е свързано с назначаване съставите на РИК.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, жалба чрез СИК до Върховния
административен съд в папка с моите инициали, вх.№ НС-10-6 от
03.02.2017 г. Жалбата е от Иван Маринов Каракашки и е в
качеството си на упълномощен представител на коалиция БСП
„Лява България“ против решение № 4200-НС на ЦИК. С жалбата ни
уведомяват, че назначението на председателя на 10-та РИК е в
противоречие със закона. Жалбата да бъде окомплектована и
представена. Жалбата е, че председателя на районна избирателна
комисия Кюстендил е в същото време и на длъжност омбудсман,
която е изборна длъжност от местен орган на власт.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, с това преминаваме към следваща точка от дневния
ред – Организация на машинното гласуване.
Колеги, с оглед на факта, че ще обсъждаме въпроси, които
ще бъдат уредени в документация за обществена поръчка, може би
било редно да помислим дали да не водим този дебат на закрита
камера.
Колеги, режим на гласуване да изключим камерите.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Емануил Христов, Мария Бойкинова,
Румен Цачев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Румяна Сидерова,
Таня Цанева), против 1 (Георги Баханов).
Колеги, прие се това процедурно предложение. Моля, да
изключим камерите.
Колеги, преминаваме към нова точка 7 в дневния ни ред. А
именно: Регистрация на партии и коалиции за участие в
предстоящите избори.
Заповядайте госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, преди малко ми беше
разпределено приемо-предавателна разписка ведно с протокол от ГД
ГРАО с извършена проверка за резултатите от списъка с избиратели
подкрепящи регистрацията на политическа партия ГЕРБ. Общо
установени коректни записи 2637. Във връзка с което ви докладвам
и постъпилата преписка по регистрация на тази политическа сила, а
именно заявление подписано от Бойко Методиев Борисов в
качеството му на председател и представляващ партията чрез
пълномощника Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на
2.02.2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за
народни представители.
Колеги, проекта на решение е 4203 в папка с моите инициали.
Към заявлението са приложени удостоверение за правно състояние
на партията, издадено на 27.01.2017 г. Удостоверение от Сметната
палата с изх. № 480028 от 26.01.2017 г. Съответно приложения
образец от печата на политическа парти ГЕРБ, образец от подписа на
господин Борисов в качеството му на председател представляващ
политическа партия ГЕРБ. А също така удостоверение със
съответния изходящ номер от банка ДСК за актуална банкова
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания. Платежно
нареждане издадено от съответната банка за внесен безлихвен
депозит в размер на 2500 лв. Списък съдържащ трите имена, ЕГН и
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саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели подкрепящи
регистрацията на партия. Същият представен в структуриран
електронен вид.
Решение на изпълнителната комисия на политическа партия
ГЕРБ, с която са определени имената и длъжностите на лицата,
които ще отговарят за приходите и разходите и счетоводната
отчетност на партията свързани с предизборната кампания, както и
пълномощно в полза на господин Паунов.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията
в бюлетината по следния начин, а именно ПП ГЕРБ.
И от протокола, който ви цитирах с изх.№ НС-04-2 от
3.02.2017 г. е видно, че извършената проверка установява спазването
на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие
на необходимите 2500 избиратели подкрепящи регистрацията на
партия ГЕРБ. Налице са изискванията в Изборния кодекс и наше
решение, предвид което ви предлагам да регистрираме партия ГЕРБ
за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
Като наименованието на партията да е така, както е посочено в
заявлението, а именно ПП ГЕРБ.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря колеги.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Мартин Райков, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Иванка Грозева, Румен Цачев),
против няма.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е Решение
№ 4216-НС.
Колеги, продължаваме нашия дебат по т.4б от дневния ред.
Съобразно протоколно решение от тази част на заседанието,
моля да изключим камерите.
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Уважаеми колеги, в залата сме 14 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходими кворум. Продължаваме
днешното заседание в неговата последна част.
Колеги, много ви благодаря за сериозните обсъждания, които
извършихме. В резултат на тези обсъждания се предлага проекта на
решение.
Заповядайте госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът е с № 4218 в моя папка, в
днешно заседание.
В първата точка думичката „всички“ е изпусната. Добре,
добавена е.
Във втория абзац на т.8, там където се описва какво дава
възможност бюлетината, вместо „или“ да бъде „съответно“ за нито
една партия и коалиция, както протокола по-нататък съответно
Приложение 87-НС-чм.
В т. 8 на четвъртия ред „или“ се замества с думичката
„съответно“ и текста в скобите пада.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Към приложенията да сложим
„приложения от изборните книжа“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка 18 втори ред, след думата
„произведени“ добавяме „произвеждането на машинно гласуване“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли други коментари?
Няма.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение ведно с приложението.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мартин Райков, Метни Сюлейман, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против 2 ( Георги Баханов, Румен Цачев).
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Благодаря. Колеги, това е решение № 4217-НС.
Заповядайте за отрицателен вот.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, считам, че ЦИК прие
едно незаконосъобразно решение приемайки, че машинно гласуване
следва да се осъществи в избирателните секции извън страната, в
секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и на
корабите плаващи под български флаг.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Правя процедура за прегласуване,
но в утрешно заседание в по-пълен състав. Тъй като считам, че след
като го няма ръководителя за групата за машинното гласуване, няма
ги и доста голяма част от колегите. При машинното гласуване би
следвало да имаме ние като институция някакво становище.
Членовете на работната група ги няма.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, приемам го като
процедура за отлагане. Колеги, знаем, че преди да подпишем и да
публикуваме на нашата интернет страница и на страницата на БТА
ние можем да правим това.
Предлагам процедурата на госпожа Ганчева на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 5 (Камелия Нейкова,
Георги Баханов, Румен Цачев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева),
против 10 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метни Сюлейман, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, имаше отрицателни вотове. Първа беше госпожа
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отрицателният ми вот се изразява в
това, че работното време е еднакво за всички членове на
Централната избирателна комисия, по-точно задължение, защото
ние не сме с нормирано работно време. Не ми е известно, освен
колегите, които отсъстваха цял ден, дали отсъстват по уважителни
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причини, освен колегата Матева, която е в болнично заведение на
преглед. Някои от вас не бяха и в зала, докато ние работехме. Не
считам, че работещите в Комисията могат да бъдат разигравани.
Едни да си ходят, да си гледат семействата, да си гледат своите
програми, а други да седят тук да работят и отново да гласуват
няколко пъти. Да си играем на стъкмяване на кворуми.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Втори отрицателен вот.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Гласувах против по други
причини. Считам, че това решение належащо следваше да бъде взето
от Централната избирателна комисия, защото такива са и
очакванията както на обществеността, така и от институциите, които
са свързани с организацията и подготовката на изборния процес в
страната и в чужбина. От утре започват да работят районните
избирателни комисии, които встъпват в правомощията си. От
проведените срещи с Министерство на външните работи, с
Министерски съвет ясно и категорично беше заявено, че се очаква от
нас нашето решение, за да може от тук нататък да разрешим на тези
институции да си вършат работата. Затова считам, че това решение
следваше максимално, дори аз мисля, че в случая бяхме закъснели,
да се вземе в максимално кратки срокове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Госпожо
Ганчева само да информирам Комисията, че господин Христов и
госпожа Мусорлиева ме уведомиха, че им се налага да напуснат
днешното заседание.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз няма да коментирам кой е по
обективни, кой не по обективни, но българското право дава
обективни и необективни причини за отсъствие от работа.
Моля, да прегласуваме в момента решението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги режим на
прегласуване на това решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
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Катя Иванова, Мартин Райков, Метни Сюлейман, Румяна
Сидерова), против 3 (Таня Цанева Георги Баханов, Румен Цачев).
Благодаря.
Колеги, това решение вече има своя номер. Той е № 4217-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз поисках
процедура на прегласуване и гласувах за процедурата на
прегласуване. Практиката беше когато колега иска прегласуване да
се прегласува. Моля да прегласуваме решението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, както е
трайната практика на Централната избирателна комисия, когато сме
в рамките на една точка от дневния ред и се предложи процедура на
прегласуване директно подлагам на прегласуване. Когато отиваме в
други точки и се връщаме, тогава самото процедурно предложение
го правя така. Моля да уточним дали е така или не с извадки от
протоколите на ЦИК. А сега ви моля, тъй като очевидно има
неразбиране какво е гласувано, съвсем нормално е по това време да
има такова неразбиране. Днес имаше един доста тежък ден колеги.
Ще направя режим на прегласуване, надявам се за последно.
Колеги, подлагам на гласуване това решение с приложението.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мартин Райков, Метни Сюлейман, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против 3 (Йорданка Ганчева, Георги
Баханов, Румен Цачев).
Отрицателни вотове, първи беше господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах срещу това
решение, имайки предвид факта, че не се възприе направеното от
мен предложение за промяна в текста касаещо оборудване на
помещението с допълнителни кабини. Считам, че това ще доведе до
неразбираме от много голяма част от секционните избирателни
комисии. Ще зададат въпроси относно оборудване на изборните
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помещения. Държах да бъде възпроизведен текста в Изборния
кодекс, а именно прегради или обособено място. Считам, че никъде
не е посочено, че трябва да се оборудва помещението с
допълнителна кабина за машинно гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Госпожо
Ганчева заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Споделям изложените съображения
на колегата Баханов, но аз гласувах против и на още едно основание.
Колеги, мисля, че по предложение на колегата Андреев тази точка
беше включена много рано в днешното ни заседание основателно за
разглеждане, когато тази маса беше в пълен състав. И считам, че
можеше вместо да гледаме отваряне на запечатани помещения, да
разгледаме приоритетно тази точка в пълен състав и да чуем
различните мнения. Считам, че в решението, освен това, което
изложи колегата Баханов вероятно по мое мнение има някои
неясноти. И председателя на групата го няма, основен състав от
групата го няма. Още повече ние на работно заседание имахме
спорове тук, дали на група ще се гледа. Считам, че в този състав
приемайки това важно решение за нас, затова гласувах против.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Цачев изказа своите аргументи против.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на Централната избирателна
комисия утре в 14.00 часа.
(Закрито в 19,40 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
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Севинч Солакова

Стенограф:
Юлия Стоичкова
Силвия Михайлова

