
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 472

На 6 февруари 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Методически указания – I част.

Докладва: Румяна Сидерова

1а. Доклад по разяснителна кампания.

Докладва: Росица Матева

1б. Гласуване с подвижна избирателна кутия, отлага.

Докладва: Румяна Сидерова

1в. Доклади по жалби и писма.

Докладват:  Александър  Андреев,  

Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева,  

Йорданка Ганчева

1г. Проект на решение за определяне на вида, цвета и размера 

на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и 

материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с 

номерата  на  бюлетините  при  гласуването  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Искания за отваряне на запечатани помещения:

2.1. в  община  Ихтиман,  Софийска  област,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

общински  съветници  и  кметове  и  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.

Докладват: Катя Иванова



2.2. в община Девин, област Смолян, в което се съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.,  от 

произведените  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република  България  на  25  май  2014  г.  и  от  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. 

Докладват: Катя Иванова

2.3. в община Стара Загора, област Стара Загора, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  през  2011  г.,  с  цел 

предаване  на  изборните  книжа  и  материали  на  отдел  „Държавен 

архив“ – гр. Стара Загора.

Докладва: Мартин Райков

2.4. в  община  Долни  Дъбник,  област  Плевен,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  през  2011  г.,  с  цел 

предаване  на  изборните  книжа  и  материали  на  отдел  „Държавен 

архив“ – гр. Плевен.

Докладва: Мартин Райков

2.5.  в община Борино, област Смолян, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.

Докладва: Метин Сюлейман

2.6. в район „Владислав Варненчик“, община Варна, област 

Варна,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени 

на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с предаването им на отдел 

„Държавен архив“ – гр. Варна.

Докладва: Йорданка Ганчева

3. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Докладва: Георги Баханов

4. Доклади по писма.

5. Разни.

Докладва: Таня Цанева
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6. Регистрации на партии и коалиции:

6.1. регистрация на партия „Воля“ за участие в изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г.

Докладва: Росица Матева

6.2. регистрация на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за народни представители 

на 26 март 2017 г.

Докладва: Владимир Пенев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин Райков,  Метин 

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

Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Мария 

Бойкинова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия 

кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги,  предлагам  Ви  следния  проект  на  дневен  ред,  като 

преди  да  го  предложа  Ви  моля  за  извинение,  но  очевидно  аз  на 

микрофон говоря по-тихо, отколкото Вие извън микрофон.

Моля да не говорим извън микрофон, за да може да се чуваме.

Поради факта, че не успяхме да се свържем с повечето от Вас, 

дневният ред е по-малък, но зная, че ще има допълнителни точки.

Колеги, предлагам:
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1. Доклад  по  разяснителна  кампания,  докладчик  –  госпожа 

Матева.

2. Искания за отваряне на запечатани помещения, докладчик – 

госпожа Иванова.

3. Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  от  ОИК, 

докладчик – господин Баханов.

4. Доклади по писма с докладчици – господин Райков, госпожа 

Ганчева,  госпожа  Цанева,  госпожа  Грозева,  господин  Пенев, 

госпожа Солакова.

5. Разни с докладчик госпожа Цанева.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

дневния ред?

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Методическите  указания,  I  част,  да 

влязат.

Освен  това  гласуването  с  подвижна  избирателна  кутия, 

доколкото то ще е от значение за машинното гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

подредбата т. 1 да бъде Методически указания, а настоящата т. 1 да 

стане т. 1а. 

Също така т.  1б да бъде Гласуване с  подвижна избирателна 

кутия с докладчик отново госпожа Сидерова.

МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в т. 2 – Отваряне на 

запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Райков.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  да  включим 

една точка за жалби и сигнали, тъй като има една жалба срещу наше 

решение,  за  да  може  -  така  или  иначе  тя  се  администрира  и  се 

подготвя като преписка, да я докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова т. 1в – Доклади по жалби и сигнали.

И други доклади, колеги, пристигнаха. Предполагам, че ще се 

включите в тази точка, когато Ви бъдат разпределени.

Други предложения? На този етап не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

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

против – няма.

Колеги, приехме дневния ред.

Преди да  преминем към нова т.  1  –  Методически  указания, 

част I, бих искала да Ви информирам, че по обективни причини днес 

отсъстват  госпожа  Мусорлиева,  госпожа  Бойкинова,  господин 

Арнаудов. Господин Томов ме информира, че ще закъснее. Мисля, 

че и другите колеги също ще закъснеят.

Преминаваме към нова т. 1 – Методически указания, част I.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, по страници ли ще вървим и 

по раздели по-точно? 

Общите положения – едни и същи. Тук са актовете – нашите и 

на БТА, за обявяване на решенията.

Ако искате, най-напред да погледнете стр. 1.

Не съм добавила указа за определяне на районите. Той № 60 

ли беше? Но той е на стр. 2.

Указът за определяне на наименованията на изборните райони 

е № 60 от 24 януари – там има многоточие,.

Ако  нямате  предложения  по  стр.  1,  да  преминем  вече  по 

раздели.

Раздел II – Районните избирателни комисии.

Ако искате да гледаме „Статут на членовете на комисиите“. В 

статута на членовете на комисиите няма промяна в Изборния кодекс. 

Ако нямате предложения, да преминем към „Заседания“. Тук 

съм  сложила  като  приложими  решения  и  Решение  №  4150  и 

Решение  №  3526.  Това  са  решенията,  свързани  със  заседания,  с 

обявяване, с жалбите, разглеждане на жалбите. Вземане на решения 
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от комисиите – затова съм им написала номерата, за облекчение на 

комисиите, за да могат да си направят и справките.

Колега  Христов,  може  ли  да  погледнете  кворумите  и 

мнозинствата?  Мисля,  че  няма  промяна.  Сега  са  13-  и  17-членни 

комисиите. Това е на стр. 2. (Реплики.) Две-трети.

И  на  стр.  3  са  мнозинствата  при  вземане  на  решения.  Тук 

текстовете под табличката малко съм ги редактирала,  като съм ги 

съобразила  с  Методическите  указания за изборите за  президент и 

вицепрезидент,  тъй  като  в  Народното  събрание  имаше  някои 

повторения  на  едни  и  същия  текстове.  Всъщност  съм  изчистила 

повторенията. Иначе съм възпроизвела всички действия и начина на 

вземане на решение. (Реплики.)

Ако искате, да четем. 

Насочвам,  имам печатна грешка – Решение № 3526 е  от  16 

септември  2016  г.  то  е  общо  за  видовете  избори  и  се  отнася  за 

парламентарните избори. Написала съм „април“.

Кои са грешките в решението за СИК? (Реплики.) Изчистено е 

няколко пъти.

Ако искате, т. 16 на стр. 4. 

На стр. 4 долу номерът на решението за назначаване на СИК е 

№ 4182 от 1 февруари 2017 г. (Реплика на Ивилина Алексиева.)

В рубриката „Издава удостоверение“ може да има повторение, 

сега го забелязах – ще отпадне. (Уточнения.)

На стр. 7 по заглавието „Други действия“ отпада „Приложение 

№ 87-НСх“ от изборните книжа. И думата „съответно“ след него и 

става „Приложение № 88-НС-хм от изборните книжа за РИК.“ По-

точно: „От изборните книжа“. Точка. И махаме „на територията, на 

която се произвежда машинно гласуване“.

КАТЯ  ИВАНОВА:   По  т.  1  трябва  да  отпадне  ето  това  – 

„секцията, в която се произвежда…“

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Междупрочем  аз  не  съм  го 

преработвала  след  решението.  Изготвени  са  преди  решението  на 

ВАС.  Навсякъде  ще  проследя  да  не  остават,  защото  очевидно 

навсякъде ще има машинно гласуване. (Уточнения.)
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В  раздел  „Регистрация  на  инициативни  комитети“,  в  т.  2  – 

срокове,  край на регистрацията  – 17,00 ч.  на 13 февруари 2017 г. 

Защото  твърдо  решихме,  когато  писахме  решението  за 

регистрацията.  че  районните  избирателни  комисии  сами  със  свои 

решения ще определят началото откъдето започват да регистрират.

Проверката  на  кандидатите  мислехме  да  е  на  1-ви,  но  се 

отложи за 2-ри. Когато съм ги писала, е имало такава вероятност. 

Затова.

На застъпниците е Решение № 4173.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Не  е  от  2-ри,  а  е  от  1-ви. 

(Уточнения.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Връщаме се на раздела „Застъпници“, 

в т. 3 – срокове: „Край на подаване на документите за регистрация е 

22-ри“,  нали  така?  И  ще  има  още  едно  тиренце  –  „край  на 

регистрацията“. За 22-ри също пишем „17,00 ч.“, нали така?

РЕПЛИКИ: Да.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Някои неща изглежда, че са повторени 

с  оглед  на  това,  знаете,  имаме  случаи,  в  които  районните 

избирателни комисии не се съобразяват с всички действия и за да 

могат и те да си осигурят работата, така както трябва да бъде, а и 

гражданите да знаят.

За представителите приключихме, нали?

По  назначаване  на  съставите  на  СИК  има  ли  някакви 

допълнения или само препращането към решението?

В тази връзка съм получила, разпределено ми е писмо, и ще Ви 

го докладвам в момента, защото е хубаво да влезе в Методическите 

указания – свързано е.

Има  питане:  Какво  означава  „за  всяка  отделно  населено 

място“?  Става  дума  за  приложението  на  равномерното 

разпределение.

Ако  преценим,  да  добавим  ли  тук  отново  този  текст  за 

„разпределението  е  равномерно,  като  не  бива  да  се  струпват 

представителите на една и съща партия или коалиция само в отделни 
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населени  места  или  в  отделни  общини“.  Като  то  е  последица  от 

решението и с оглед последвалото питане за разяснение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Упълномощавам 

госпожа Солакова да води.

РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр.  12 в раздел „Разглеждане на 

жалби и сигнали“ Решението е № 4151 от 27-ми, а не грешно, както 

е записано, от 21-ви. И ако не ги спазват, могат да бъдат и уволнени. 

Не само, че носят дисциплинарно наказание. Как да ги преправим? 

(Реплика на Ивайло Ивков.) „И са задължителни абсолютно“. Правя 

ги.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  обаче  имах  още  едно 

предложение. Където е нормативната база, в началото, разглеждане 

на жалби и сигнали и електронния регистър,  да бъде включено и 

решението,  което  е  по  отношение  на  разглеждане  на  жалби  и 

сигнали – общото ни решение, което е за СИК, РИК и ОИК.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук отново да повторим „Решение № 

3526“.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да,  защото  реално  погледнато 

започва с разглеждане на жалби.

РУМЯНА СИДЕРОВА: От 16 септември 2016 г. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото Решение № 4151 е само по 

отношение  на  регистъра,  но  тъй  като  отдолу  се  говори  как  се 

разглеждат жалбите. (Реплика.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемам, под заглавието. (Реплика на 

Румен Цачев. Уточнения.)

Ако сме стигнали към раздела „Предизборна кампания“, двете 

тирета  с  решенията  за  жребиите  ще  отпаднат.  Те  по-късно  се 

приемат и РИК ще си ги имат.

Второто  тиренце  –  Решението  за  финансирането  на 

предизборната кампания е № 4204 от 03.02.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Срокът е 24,00 ч. 

на 24 март или 00,00 ч.?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Сега ще видя в хронограмата. Мисля, 

че е 24,00 ч. От 00,00 ч. е 25-ти. (Реплики.)
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И вече отиваме на предизборен ден – 24 март 2017 г.

Предаване на изборни книжа. Поправено ли е, че стават на 25 

март 2017 г.? На стр. 15 е може би.

КАТЯ ИВАНОВА: Да, на стр. 15.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  на  стр.  15, 

второто тире - машинно гласуване, отпада.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Трябва  да  проверим  навсякъде  с 

търсачката, за да няма такъв.

В т. 2 на третото тире отпада „ако се произвежда такова“ – 

текстът в скобата.

Погледнете  тази  част.  Това  е  предаване  от  общинската 

администрация и РИК на ЦИК. Това не е след това предаването. То 

ще е в част II.

Флаш памет те не получават в изборния ден.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Те  получават  евентуално  с 

машината.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Тя върви с машината.  Тя е  вътре,  в 

описанията, за машината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Когато  мине 

поръчката  и  всичко  с  машините,  ние  ще  изпишем  една  ясна 

процедура за машините. Така би било най-редно.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тук трябва да запишем „калкулатор“, 

тъй като тук ще имаме много сметки. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Значи  след  „отличителни  знаци“,  аз 

Ви предлагам калкулаторите да дойдат тук.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Преди  другите  помощни  и  технически 

материали – калкулатор.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Това  с  опаковъчната  хартия  е 

абсолютно  необходимо  да  се  сложи,  защото,  знаете,  при 

преброяването,  което  беше  контролното,  какви  ситуации  тук  се 

оказаха. (Уточнения.)

В  раздела  „Плик  № 2“,  който  е  описан,  има  една  излишна 

четворка, която ще се изчисти.

При транспортирането няма нищо ново.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  В „подготовката 

на изборното помещение“ ми липсват кабините или параваните, или 

както решим, за машините за машинно гласуване.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  се  разбрахме,  че  тук  ще  го 

опишем. Не е описано, защото…

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „параван (кабина)“.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Точно така.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Или „кабина (параван)“.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  „Действия  по  подготовка  на 

изборното помещение“ след тирето „кабини“ да сложим още едно 

тире – „кабини (паравани) за машинно гласуване“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „кабина (параван)“.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, в единствено число.

„Действия след приемане на изборните книжа“. 

Забелязвам, че тук описанието, на стр. 18, съм го оставила по-

кратичко, както е било в „НС“. Да пишем ли и таблата?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, мисля,  че са 

важни. (Уточнения.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е, колеги.

Предлагам Ви да гласуваме текста на Методическите указания 

и да приемем решение, с което Централната избирателна комисия 

приема  Методически  указания,  част  I,  за  работата  на  районните 

избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги,  гласувахме  решението  ведно  с  Методическите 

указания, част I – за РИК. Решението е № 4224-НС.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  изпратим  по  електронната  поща 

Методическите указания на районните избирателни комисии, а както 

имаме традиция, и на областните управители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И на АМС.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  и  на  Администрацията  на 

Министерския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – 

няма.

И господин Чаушев по този повод.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, предлагам решението да 

отиде  долу  в  обучителен  портал,  като  останалата  информация  за 

останалата част, която правихме – обучителните материали, отиват в 

архив. Това, едно.

Второ,  видях,  че  на  страница  нямаме  районни  избирателни 

комисии. Предлагам да се качи веднага – да направя връзка „буле-

РИК“  със  съответната  таблица,  като  кликна  на  „РИК“  на  нашата 

страница в „контакти“, които да бъдат разпределени така, както бяха 

за президентските избори, а именно „райони“, „контакти“, съответно 

„връзки“.  Така  както  е  било.  Да  се  активира.  Видях,  че  тя  се 

активира чрез предни избори. Ако натисна, виждам, че страниците 

им  действат  по  същество,  уважаеми  колеги.  Просто  ги 

визуализираме на първа страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев.

 Ще  подложа  на  гласуване.  Бих  искала  в  тази  връзка  да 

информирам Централната избирателна комисия, че съм възложила 

на  администрацията  да  събере  актуалните  данни,  както  и 

„Информационно обслужване“ да има за този линк.
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Режим на гласуване на двете предложения.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Колеги, продължаваме със следващата т. 1а от дневния ред – 

Доклад по разяснителна кампания с докладчик госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  ще  помоля,  надявам  се,  че 

администрацията  ни  чува  –  господин  Желязков  да  качи 

документацията  по  поръчката  в  страницата,  както  се  разбрахме. 

През това време ще Ви предложа двете писма, които виждате във 

вътрешната папка с моите инициали – писмо до GARB и до „Нилсен 

Адмосфер“. Знаете, че традиционно получаваме информация от тези 

две  фирми,  които  мерят  гледаемостта  в  България  за  данните,  за 

рейтингите на телевизиите и радиата, за да можем информирано да 

преценим с кои телевизии да сключим договори за разпространение 

на аудио-визуалните произведения на нашата кампания. Така че Ви 

предлагам да ги гласуваме.

Във второто писмо на „Нилсен“ има едно повторение, ще бъде 

коригирано. За да можем веднага да ги изпратим и да получим тази 

информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, анблок подлагам на гласуване двете писма.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя 

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

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Приема се.

Ако  искате,  докато  сме  още  в  папката,  във  файла  PDF  - 

„Информация“,  виждате  един  текст,  който  Ви  предлагам  да 

погледнем  –  за  първия  видео-  и  аудиоклип,  който  съответно  да 

12



предоставим  за  изработване  на  компанията,  която  одобрихме  в 

събота.

Това  са  два  варианта  на  текста.  Разбира  се,  може  и  трети 

вариант. Идеята е, както в предходните избори, да информираме все 

пак българските граждани какви избори предстоят, какъв е той, така 

че аз по-скоро Ви предлагам, ако сте съгласни, да одобрим втория 

вариант  на  текста,  че  „България  е  република  с  парламентарно 

управление. На 26 март 2017 г. ще се произвеждат избори за народни 

представители.“  Съответно  „Народното  събрание  осъществява 

законодателната власт и „в парламентарните избори имат право да 

гласуват българските граждани, които са навършили 18 години към 

изборния ден включително,  не са поставени под запрещение и не 

изтърпяват наказание лишаване от свобода“.

Моето предложение, ако одобрим този текст, ако случайно не 

се вместваме в 30-те секунди да отпадне изречението, че „Народното 

събрание  осъществява  законодателната  власт“.  Защото,  знаете,  че 

понякога, ако се чете много бързо също не е добре. Така че да имаме 

тази опция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  това 

предложение?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  От  предложението  на  колегата 

Матева  да  отпадне  „Народното  събрание  осъществява 

законодателната власт“. Така разбирам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ако  е  твърде 

дълго.

РОСИЦА МАТЕВА: Ако се включим в 30-те секунди, добре. 

Аз мога да го прочета и по-бързо, но няма да е…

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли за момент? В този случай 

„България е република с парламентарно управление“. 

РОСИЦА МАТЕВА: „ще се произведат“ – ще бъде.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Вместо  „в  парламентарните 

избори“.

РОСИЦА МАТЕВА: „В изборите“.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  „В  изборите  за  народни 

представители имат право да гласуват“.

РОСИЦА МАТЕВА: Но ще стане пак повторение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма значение.

РОСИЦА МАТЕВА:  „На  26  март  2017  г.  ще  се  произведат 

избори  за  народни  представители“.  Ако  отпадне  второто 

изречение…

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, обаче „парламентарните“ не се 

връзва  с  изборите  за  народни  представители.  Някой  може  да  не 

върже „народни представители“ с „парламентарни“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: „В изборите имат 

право да гласуват…“.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Затова  казвам  „парламентарно 

управление“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В изборите имат право…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли малко да Ви върна назад? В 

абзаца с подчертания текст,  първия,  вместо:  „Народното събрание 

осъществява  законодателната  власт“  да  пишем:  „Законодателният 

орган е Народното събрание“. Става по-късо.

РОСИЦА МАТЕВА: „Народното събрание е законодателният 

орган“.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Все едно, да.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Обясняваме,  че  избираме  Народно 

събрание всъщност.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, и по този начин се скъси.

РОСИЦА МАТЕВА: Само припомням, че да, наистина идеята 

е да бъде предоставена информацията по-разбираемо. Тъй като сме 

казали, че е република с парламентарно управление, и двата записа 

са  от  Конституцията.  И  двете  изречения  са  текстове  на 

Конституцията. Така че приемам да го направим така:

„България  е  република  с  парламентарно  управление.  На  26 

март 2017 г. ще се произведат избори за народни представители.“

РУМЯНА СИДЕРОВА: „Законодателният орган е Народното 

събрание“ или „е законодателният орган“.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  „Народното  събрание  е  законодателен 

орган“.

„В тези избори имат право да гласуват българските граждани“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте,  господин Баханов.  (Реплика на Георги Баханов  

извън микрофон.)

Упълномощавам госпожа Солакова да води. (Уточнения.)

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  мисля,  че 

редакцията е уточнена.

РОСИЦА МАТЕВА: Последно го прочитам на микрофон.

„България  е  република  с  парламентарно  управление.  На  26 

март 2017 г. ще се произведат избори за народни представители. В 

парламентарните  избори  имат  право  да  гласуват  българските 

граждани,  които  са  навършили  18  години  към  изборния  ден 

включително,  не  са  поставени  под  запрещение,  не  изтърпяват 

наказание лишаване от свобода“.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има ли други?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Опитвам се да кажа това, че не виждам 

да  има  особен  информационен  смисъл  в  първото  изречение.  По-

добре е да се започне като направо се съобщи датата на изборите. 

Фактът,  че  България  е  република  с  парламентарно  управление 

изобщо не ориентира избирателите кога са изборите и за какво са. 

Така че предлагам и то да отпадне.

Да  бъде:  „На  26  март  2017  г.  се  произвеждат  избори  за 

народни представители. В тях имат право да гласуват тези, тези и 

тези“. Това е важната информация, която ние трябва да предадем с 

това послание според мен.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Позволявам си да не се съглася изцяло с 

колегата Томов, защото считам, че е важна информацията до тази 

част  от населението или по-голямата  част  от населението – да се 

акцентира,  защото  не  всички са  цели  Конституцията и  не  всички 

знаят България с какво управление е. Затова мисля, че е хубаво да се 

започне  с  това  изречение,  тоест  да  акцентираме,  че  това  са  най-

важните  избори  в  държавата,  тоест  изборите  за  народни 
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представители,  тъй  като  те  в  съвкупността  си,  представляващи 

Народното  събрание,  управляват  държавата  и  формират  вече 

законодателната власт.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колегата Андреев,  реплика ли имате 

към колегата Томов?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тогава дуплика, доколкото видях.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Георги, аз донякъде мога да се съглася с това, което казваш, но 

за да изпълни тази си функция да внуши на избирателите – вижте, 

провеждат  се  най-важните  избори  в  България,  не  е  достатъчна 

фразата: „България е република с парламентарно управление“. Това 

няма да се разбере от твърде много избиратели.

Може би да се каже в смисъл, да се редактира по начин, който 

наистина да свърже важността на изборите с факта, че България е 

парламентарна република.  Тогава бих го приел. Иначе така не ми 

звучи. Благодаря.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  ще  предложа  трети  вариант. 

Тогава бихме могли да го направим така, ако приемем тезата, която 

разви колегата Томов. 

„На  26  март  2017  г.  ще  се  произведат  избори  за  народни 

представители.  Народното  събрание осъществява  законодателната 

власт в Република България“.

РОСИЦА МАТЕВА: Много дълго ще стане.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, нека по някакъв начин.

„В  изборите  за  народни  представители  имат  право  да 

гласуват…“ или „В изборите имат право да гласуват еди-кои си“.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз само ще припомня на колегата Томов, 

че  препоръката  да  бъдат  малко  по-информативни  нашите  аудио-

визуални произведения, а именно да поясняват какъв точно орган на 

власт  ще  се  избира  и  конституира  след  тези  избори,  беше  на 

Обществения съвет. Тяхното становище беше, и ние го възприехме, 

въпреки  че  ще има избори голяма  част  от  българските  граждани, 
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дори  и  да  знаят,  че  предстоят  избори,  не  зная  за  какво  са  тези 

избори.

От  тук  вече  стои  въпросът  наистина  дали  да  наблегнем  на 

парламентарното  управление  или  че  Народното  събрание 

осъществява законодателната власт, защото трудно ще обясним в 30 

секунди,  че  парламент  и  Народното  събрание общо  взето  са… 

Опитвам се максимално да дадем кратко послание. За мен лично, 

въпреки че и двата варианта са правилни, за мен лично първият би 

бил  по-близък  до  по-голямата  част  от  българските  избиратели, 

отколкото вторият. Защото също така не съм убедена, че голяма част 

от българските избиратели знаят какво значи точно законодателната 

власт в Народното събрание и какво произтича от нея.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ще  си  позволя  да  кажа  следното. 

Хората, които знаят, че България е парламентарна република нямат 

нужда от това послание. Те са наясно какви са тези избори. А тези, 

които  не  знаят,  няма  да  се  ориентират  от  включването  на  едно 

изречение  –  република  с  парламентарно  управление.  Това  би 

следвало  да  се  поясни  в  по-дълъг  текст.  Самото  послание,  което 

трябва да е кратко, да бъде 20-30 секунди, не може да поеме в себе 

си  толкова  много  различни  информационни  задачи  според  мен. 

Тоест моето възражение не е, че няма смисъл това да се акцентира 

върху него, а това, че искаме твърде много от един кратък текст и 

няма  да  го  постигнем  с  това  изречение,  което  е  неясно  за 

неинформирания и необразования човек.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля,  че то може да накара някой, 

който  го  чуе,  да  се  запита  какво  е  република  с  парламентарно 

управление, да предизвикаме интерес у българския избирател.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам да гласуваме. (Уточнения.)

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да гласуваме следния вариант:

„България  е  република  с  парламентарно  управление.  На  26 

март 2017 г. ще се произведат избори за народни представители. В 

парламентарните  избори  имат  право  да  гласуват  българските 

граждани,  които  са  навършили  18  години  към  изборния  ден 
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включително,  не  са  под  запрещение  и  не  изтърпяват  наказание 

лишаване от свобода“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

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

Приема се.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  преди  да  преминем  към 

документацията за обществената поръчка, ще Ви помоля – може би в 

папката на някой от говорителите,  има една докладна записка.  Аз 

много бързичко ще Ви запозная. В папката на Камелия Нейкова, вх. 

№ ЦИК-09-27 от 04.02.3017 г. Спомняте си, че колегата Солакова 

докладва,  мисля,  една  докладна  записка  във  връзка  с 

необходимостта от снабдяването ни с пано, което да бъде поставено 

със съответните символи на държавата. Паното да бъде изработено, 

както би следвало от законите за Герба, за знамето на Републиката.

Тази  докладна  записка  съдържа  в  себе  си  информация и  за 

останалите  видове  артикули,  които  бяхме  решили  да  се 

поинтересуваме колко биха стрували и  за  колко време биха били 

изготвени за нуждите на нашите говорители и за кампанията, която 

водим.

Сега  Ви предлагам да  вземем решение  и  да  поръчаме  само 

паното, което да бъде изработено много бързо,  за да можем да го 

ползваме долу, на нашите брифинги. А след изборите евентуално ще 

се върна на необходимостта от другите неща, тъй като считам, че 

сега  няма  време.  Ще  има  Гербът  и  знамето,  но  ще  има  със 

съответните  цени,  изработени  и  съобразени  с  изискванията  на 

закона.  Затова  Ви  предлагам  да  възложим  изработката  –  както 

виждате,  има три фирми, изпратили оферти, като и трите имат за 

паното.  Първата  фирма е  тази,  която ползва  Народното събрание, 
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която  е  изработила  на  Народното  събрание всички  необходими 

артикули,  тя  да отпечата  паното,  за  да  може евентуално да  спази 

необходимите изисквания. Те са и с най-ниската цена.

Сега Ви предлагам, ако сте съгласни, да гласуваме това нещо – 

да се възложи изработването на пано с размерите, посочени в т. 2 на 

стр. 2 от докладната записка, а именно 4 м на 3 м. Може би ще ни 

бъде представен най-напред някакъв дизайн предварителен, който да 

одобрим и тогава да бъде възложено изработването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова),  против – няма.

Приема се.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  сега Ви предлагам да отворите 

папката  за  документацията  за  обществената  поръчка  за 

консултантските  услуги  за  разяснителната кампания.  Виждате,  че 

вътре има качена документация и решение, което трябва да вземем 

съответно, одобрявайки тази документация, да открием процедура.

Документацията, обръщам внимание, че това е документация, 

която е  изготвена на база  на миналогодишната такава със  същата 

обществена поръчка, която одобрихме – подобна всъщност, като тук 

сме съкратили съобразно нашето решение част от дейностите, които 

възложихме,  а  сега  решихме,  че  няма  да  бъдат  възлагани.  Тази 

документация  е  изготвена  за  възлагане  на  дейности  по  интернет 

медия,  кампания  на  ЦИК  и  Фейсбук  кампания.  Експертът,  който 

наехме към разяснителната кампания, е описал дейностите, които ще 

се  извършват  и  начините,  по  които  следва  да  бъдат  представени 

офертите, за да можем да ги оценим и да изберем изпълнител.

19



На стр. 6 има в жълто маркирано – маркираните неща са тези, 

на които трябва да обърнем внимание и да одобрим, мисля, че това, 

което е на стр. 6, е добре като предложение да го одобрим.

Другото, което трябва да одобрим, е на стр. 9 – прогнозната 

стойност, виждате каква е предложена. (Уточнения.) По прогнозната 

стойност ще помислим.

На  стр.  11  в  т.  6  трябва  да  решим  до  коя  дата  да  бъдат 

подавани офертите. Предлагам, ако днес одобрим това обявление и 

бъде публикувано на  страницата на агенцията,  днес е  6 февруари 

2017 г., до 13 февруари 2017 г., понеделник, до 16,30 ч.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Всеки  работен  ден  или  и  събота  и 

неделя? (Реплики.)

РОСИЦА  МАТЕВА:  Можем да  запишем „всеки  календарен 

ден“,  защото ние имаме така или иначе дежурни.  „Всеки работен 

ден“ го заменяме с „всеки календарен ден“ на стр. 11.

Тук  с  червено  допълнително  са  описани  неща,  които  са  в 

повече от предходната поръчка. Както виждате, брой импресии са 

им записани, брой дни, в които да се излъчва кампанията. Това е с 

цел подобряване на изискванията, повишаване на изискванията към 

кампанията.

На стр. 21 – отварянето на офертите, предлагам да запишем че 

ще се извърши на 13 февруари 2017 г. в 17,00 ч. Защото ние трябва 

да ги отворим тогава, за да видим за присъствието на участниците, 

след което комисията, която изберем, ще си прецени.

Колеги, това е. 

Ако  нямате  други  предложения  по  документацията,  Ви 

предлагам да погледнете и решението, с което я одобрим, като както 

преди малко говорихме, предметът на поръчката ще бъде – записът 

до 26 март 2017 г.

Само горе в относно – възлагане на обществена поръчка във 

връзка  с  провеждане  на  разяснителна  кампания  в  интернет  и 

Фейсбук за изборите. Изрично да бъде уточнено, че става дума за 

интернет и Фейсбук за изборите за народни представители.

20



КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  вътре  и  в  заданието 

разработването  на  въпроси  и  отговори  дали  да  не  се  изпише  на 

български?

РЕПЛИКИ: Да.

РОСИЦА МАТЕВА: Да, ще го изпишем на български.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На стр. 14 видях, може да го има и 

другаде.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Записах  го  така,  ще  го  пуснем  и  на 

търсачка. Навсякъде в текста ще се изписва „въпроси и отговори“ на 

български и Фейсбук – изцяло. Нямаме Туитър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, последни 

коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение ведно с документацията.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

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

против – няма.

Това е Решение № 4225-НС.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колеги.

Последно.  Смятам  за  четвъртък  да  организирам  срещи  с 

телевизиите,  в  които  ще  излъчваме  нашите  аудио-визуални 

произведения.  Знаете,  че  традиционно  ги  провеждаме  тук,  за  да 

проведем преговори във връзка с офертите, които ни дават. Само ви 

информирам, ако нямате нещо против и ако няма нещо планирано, 

за да може да го организираме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  На  този  етап 

няма. Записвам четвъртък следобед, за да знам, че вече е ангажирано 

това време по този повод

Колеги,  с  това  изчерпахме  т.  1а  и  продължаваме  с  т.  1б  – 

Гласуване с подвижна избирателна кутия.
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Колеги,  Методиката  по  повод  гласуване  с  подвижна 

избирателна  кутия  с  машини ще  бъде  част  от  всички  правила  за 

машинно гласуване, така че преминаваме към  т. 1в – Доклади по 

жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви, 

че  е  постъпил с  вх.  № НС-10-7/1 от 05.02.2017 г.  по имейл,  след 

което на 06.02.2017 г. в оригинал жалба от Делян Добрев, областен 

координатор на партия ГЕРБ – Хасково, против наше Решение № 

4199-НС,  за  назначаването  на  РИК-Хасково.  Жалбата  следва  да  е 

качена във вътрешната мрежа. Можете да се запознаете. Същата да 

се администрира и  да се изпрати до ВАС, окомплектована с цялата 

преписка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Следващ докладчик е господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми колеги, докладвам в същия смисъл вх. № НС-10-8 

от  06.02.2017  г.  Това  е  жалба  от  Йордан  Стоянов  Младенов, 

пълномощник  на  Корнелия  Нинова,  представляваща  БСП  лява 

България. Жалбата е срещу Решение № 4202-НС от 02.02.2017 г. на 

ЦИК, с което ние назначихме РИК в Тринадесети изборен район – 

Пазарджишки.  В момента преписката  се  комплектува и след като 

бъде готова ще бъде изпратена в Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  № НС-15-2 по електронната 

поща  сме  получили  уведомление  от  Васил  Владимиров  Иванов, 

обществен посредник на територията на община Кюстендил, с което 

ни уведомява, че ще ползва неплатен служебен отпуск за времето от 

06.02.2017  г.  до  27.03.2017  г.  Това  е  във  връзка  с  жалбата  по 

отношение  РИК-Кюстендил,  която  вече  е  администрирана, 

изпратена  във  ВАС  и  уведомлението  да  бъде   приложено  към 

жалбата и изпратено допълнително.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо  Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо председател,  да 

ме включите с проект на решение за определяне на вида,  цвета и 

размера на торбите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам 

на  гласуване  включване  на  нова  т.  1г  в  дневния  ред  с  това 

съдържание.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

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

против – няма.

Приема се.

Преминаваме към т. 1г –  проект на решение за определяне 

на вида, цвета и размера на торбите.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  преди  няколко  заседания 

приехме с протоколно решение проект за определяне на вида, цвета 

и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните 

книжа  и  материали  в  предстоящите  избори.  Изпратихме  го  за 

запознаване до Администрацията на Министерския съвет и днес Ви 

докладвам писмо, вх.  № НС-03-19 от 06.02.2017 г.   В писмото се 

сочи, че нямат предложения за промени в предложения проект на 

решение,  предвид  което  Ви  предлагам  да  приемем  проекта  на 

решение,  който е  в  папка с  моите инициали,  същият,  който беше 

одобрен  от  Вас  с  протоколно решение  –  същият  да  го  гласуваме 

окончателно като проект на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  съгласуван  е  проектът.  Предлагам  да  го  подложа 

веднага на гласуване.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

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

Цветозар Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4226-НС.

Колеги, следваща точка от дневния ред, а именно след четири 

т.  1  със  съответните  букви,  преминаваме  към  т.  2  –  искания  за 

отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  в  днешно  заседание  има  два  проекта  за  решение  за 

отваряне на запечатани помещения.

Най-напред ви предлагам да разгледаме проект № 4222.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо, вх. № 

ПВР-14-28  от  03.02.2017  г.,  от  Калоян  Илиев  –  кмет  на  община 

Ихтиман, Софийска област. В същото писмо е отправено искане за 

разрешаване  отваряне  на  запечатано  помещение  №  1  в  Архива, 

намиращо се в сградата УТ на община Ихтиман (мазе), в което се 

съхраняват разделно изборните книжа и материали от произведените 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.,  във 

връзка  с  извършване  на  експертиза  при спазване  изискванията  на 

Закона  за  националния  архивен  фонд  и  свързаните  с  него 

подзаконови нормативни актове, както и унищожаване на неценни 

документи, за които ще бъде съставен акт. 

Колеги,  както знаете,  срокът за  съхранение на тези книжа е 

изтекъл, съгласно разпоредбата на чл. 457, ал. 5 от Изборния кодекс 

и същите следва да бъдат предадени в отдел „Държавен архив“ на 

съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс и наши Решение № 1392 от 06.02.2015 г. и т. 30 от Решение 

№ 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК, аз Ви предлагам проект на 
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решение, с което да разрешим отваряне на посоченото запечатано 

помещение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

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

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

Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4227-ПВР/МИ.

Продължете със следващ проект.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, вторият проект на решение е под 

№ 4223.

Постъпило  е  писмо  с  вх.  №  ПВР-14-24/03.02.2017  г.  от 

Красимир  Даскалов  –  кмет  на  община  Девин,  област  Смолян,  с 

искане за разрешаване отваряне на запечатано помещение в община 

Девин,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 

октомври  2011  г.,  от  произведените  избори  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и 

от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.,  във 

връзка  с  извършване  на  експертиза  и  предаване  на  книжата  и 

материалите  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

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

– Смолян, при дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив.

Колеги, знаете, че съгласно Решение № 2662-МИ/НР на ЦИК 

достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 

по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Знаем също, че книжата и материалите от изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България, както и книжата 
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и материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 

2014  г.,  се  съхраняват  в  помещението  до  произвеждане  на 

следващите избори от съответния вид. Поради това и на основание 

посочените  правни основания,  както и т.  30  от  Решение № 2662-

МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК аз Ви предлагам проект на решение 

за  отваряне на запечатаното помещение при спазването на цялата 

процедура, съобразно Решение № 2662-МИ/НР на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, имате ли 

коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

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

Колеги, това е Решение № 4228-ПВР/ЕП/НС.

Следващ докладчик по тази точка е господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка от днешно заседание 

проект на решение № 4219 за искане на за отваряне на запечатано 

помещение в община Стара Загора, област Стара Загора, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  през  2011  г.,  с  цел 

предаване  на  изборните  книжа  и  материали  на  отдел  „Държавен 

архив“ – гр. Стара Загора.

В  помещението  се  съдържат  материали  от  предходните 

президентски избори от 2011 г.

Постъпило  е  писмо  с  вх.  № ПВР-14-17  от  03.02.2017  г.  на 

Централната  избирателна  комисия  от  Живко  Тодоров  –  кмет  на 

община Стара Загора, област Стара Загора, за разрешаване на достъп 

до запечатано помещение, находящо се в Общинска администрация 

–  стая  в  бивше  ПРУ,  с  адрес  Стара  Загора,  бул.  „Цар  Симеон 

Велики“ № 107, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от произведените избори за президент и вицепрезидент.
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Съгласно т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на 

ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 

по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. 

и Решение № 1392 от 06.01.2015 г. на ЦИК Централната избирателна 

комисия реши:

Разрешава  отваряне  на  запечатано  помещение  в  Общинска 

администрация – стая в бивше ПРУ, находящо се в приземния етаж в 

административната  сграда  на  община  Стара  Загора,  бул.  „Цар 

Симеон Велики“ № 107.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от 

Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. 

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 

протоколи  съобразно  изискванията  на  т.  31  от  Решение  № 2662-

МИ/НР.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари имате ли? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Мартин Райков,  Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

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

– няма.

Това е решение № 4229-ПВР.

МАРТИН РАЙКОВ: И следващото ми решение е с проект № 

4225 и е идентично – искане за отваряне на запечатано помещение в 
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община  Долни  Дъбник,  област  Плевен,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  през  2011  г.,  с  цел  предаване  на 

изборните  книжа  и  материали  на  отдел  „Държавен  архив“  –  гр. 

Плевен

Писмо  с  вх.  № ПВР-14-30  от  03.02.2017  г.  на  Централната 

избирателна  комисия  от  Борислав  Станимиров  –  кмет  на  община 

Долни  Дъбник,  област  Плевен,  за  разрешаване  на  достъп  до 

запечатано помещение, находящо се в сградата на общината на ул. 

„Христо Янчев“ № 59, приземен етаж, в което се съхраняват изборни 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката през 2011 г. След изтичане на срока 

за  съхранение  и  извършване  на  експертиза  при  спазване 

изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с 

него  подзаконови  нормативни  актове  определените  за  постоянно 

съхранение  книжа  се  предават  в  отдел  „Държавен  архив“  на 

съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Съгласно т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на 

ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи 

по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от 

Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР и Решение № 

1392  от  06.01.2015  г.  на  ЦИК  Централната  избирателна  комисия 

разрешава  отваряне  на  запечатано  помещение,  находящо  се  в 

сградата на общината, на ул. „Христо Янчев“ № 59, приземен етаж, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., за 

извършване на експертиза и предаване на книжата и материалите в 

отдел „Държавен архив“ – гр. Долни Дъбник, Дирекция „Регионален 

държавен архив“ – Плевен.
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

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

Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4230-ПВР.

Колеги,  днес  разпределих  още  две  преписки  по  тази  точка, 

които ще бъдат подготвени и ще докладваме в следобедната част от 

заседанието ни.

МАРТИН РАЙКОВ:  И последно,  само за  сведение  –  вх.  № 

ПВР-06-301  от  02.02.2017  г.  относно  отваряне  на  запечатано 

помещение във връзка с Решение № 1392 и № 1393 от 06.01.2015 г. 

на ЦИК и в изпълнение на Решение № 4080-ПВР от 08.12.2016 г. Ви 

изпращаме заповед № 66-00-03 от 09.01.2017 г. на кмета на община 

Сливница  и  копие  от  протокола,  съставен  при  отварянето  на 

запечатано помещение, в което се съхраняват книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени 

на 23 и 30 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Сега  продължаваме  с  т.  3  –  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения от ОИК, като докладчик ще бъде Георги Баханов. 

Заповядайте, господин Баханов – докладвайте за сведение.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви искане, 

вх. № МИ-27-9 от 02.02.2017 г. до Централната избирателна комисия 

относно изплащане на възнаграждения за проведени две дежурства и 

едно  заседание  на  ОИК  –  Хаджидимово,  област  Благоевград.  На 

18.12.2016  г.  се  е  провело  дежурство  от  трима  членове  на  ОИК, 

подробно  описани  в  справка  –  председател,  секретар  и  член. 

29



Разгледали  са  постъпили  постановления  за  откази  от  районни 

прокуратури,  което  им  е  препратено  с  тези  постановления  за 

разглеждане евентуално за налагане на административно наказание. 

Подготвени  са  всички  документи,  свързани  с  предстоящото 

разглеждане на заседание. На 13.01.2017 г. е проведено заседание на 

ОИК-Хаджидимово, в пълен състав – председател, зам.-председател 

и  осем  членове,  на  което  са  разгледали  тези  постановления, 

препратени им от Районна прокуратура в Гоце Делчев, произнесли 

са  се  с  решение  по  тях.  На  19.01.2017  г.  са  оформили  вече 

документацията, свързана с приетите вече решения на 13.11.2016 г. в 

състав  –  дежурни  зам.-председател  и  двама  членове.  Всички 

изискуеми  документи  са  приложени,  съгласно  наше  Решение  № 

2901-МИ от 05.11.2015 г., подписани и подпечатани са исканията от 

председател  и  секретар.  Така  че,  уважаеми  колеги,  предлагам  да 

вземем  решение,  с  което  да  изплатим  възнаграждение  за  едно 

дежурство на 18.12.2016 г., още едно дежурство на 19.01.2017 г. и 

едно заседание на 13.01.2017 г., съгласно докладваното от мен преди 

малко  относно  състава,  в  който  са  участвали  колегите  от  ОИК-

Хаджидимово. Така че предлагам да вземем решение за изплащане 

на тези възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

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

– няма.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-76/1 

от 06.02.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило по 

имейла писмо от господин Александър Йоловски – зам.-председател 

на Държавна агенция „Електронно управление“, с което благодари 

първо за възможността  да проведем работна среща. Спомняте си, 

изпратеното в петък от нас предложение и предлага да се състои на 8 

30



февруари 2017 г., сряда, от 10,30 ч. Описани са кои ще присъстват на 

тази среща -  Александър Йоловски,  той е  зам.-председател,  както 

казах, Стоян Цонев и Светогор Киров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  срещата  с  Държавна  агенция  „Електронно 

управление“ е в сряда от 10,30 ч., след което ще продължим нашето 

заседание за сряда.

Вече сме на т. 4 – Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги, в пощата с днешна дата, в папка с 

моите инициали ще видите въпросник, който ни е изпратен от ЦИК 

на Молдова. Моля да го отворите, мога да Ви зачета и въпросите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Упълномощавам 

госпожа Солакова да води.

Продължете.

ТАНЯ ЦАНЕВА: За това Ви предлагам, ако можем днес да го 

разгледаме, да бъде дадено за превод и да влезем в срока.

Въпросникът е относно гласуване в чужбина.

Първият  въпрос  е:  „Кои  институции  отговарят  за 

организацията на изборите в чужбина?“

Дадени са няколко отговора, които съм попълнила: Органът за 

управление  на  провеждането  на  избори  –  Министерството  на 

външните работи, дипломатическите мисии – ако приемете, че това е 

така.

Вторият  въпрос  е:  „При  какви  видови  избори  е  възможно 

гласуване в чужбина?“ Отбелязала съм – за законодателни органи, 

референдуми, без местни избори.

Третият въпрос е: „Какъв начин на гласуване се използва за 

гласуването в чужбина?“.

Отговорите са няколко, но отбелязано е – гласуване лично, тъй 

като другите са гласуване по пощата, електронно, факса, ранно.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Тук в „друго“ трябва да включим 

и избори за членове на Европейски парламент. Защото де факто ние 

сме  държава  –  член  на  Европейския  съюз.  (Реплика  на  Иванка  
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Грозева.)  Не  включва,  защото  това  са  национални  законодателни 

органи.  А  Европейският  парламент  е  друга  институция и  тя  не  е 

законодателен орган на страната.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Включвам.

По четвърти въпрос няма отговор. „Ако има няколко начина за 

гласуването в чужбина, кой се използва най-много?“ При нас е само 

един.

Петият  въпрос  е:  „Кой  има  право  да  гласува  в  чужбина?“. 

Както виждате, дадени са няколко отговора. Отбелязала съм отговор 

„в“ и отговор „г“, като за мен в отговор „г“ се включва и отговор „в“, 

но  след  като  го  има,  затова  е  включен  –  „в)  лица,  изпълняващи 

официална мисия“ и „г) всички граждани на страната, които живеят 

или пребивават в чужбина“.

По шестия въпрос: „Какви видове документи за самоличност 

се изискват за гласуване в чужбина?“ Посочено е „лична карта“ и 

„паспорт“.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И военна карта.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Имаме и военна карта. Мога в „друго“ да го 

сложа. 

Седмият въпрос е: „На какви места се разкриват избирателни 

секции в чужбина?“. Отговорът е „в дипломатически мисии“ и „на 

други  места“.  Това  са  извън  дипломатическите  мисии  на  места, 

предложени от българската общност.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Извън дипломатическите мисии на 

места, въз основа на заявления, подадени от избиратели.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващият въпрос е.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма значение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  значение,  тук  е  неверен 

отговорът.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Те не се предлагат от български 

общности. Това, че едно лице е заявило, че ще гласува в чужбина, не 

означава,  че  е  част  от  общност.  Това  е  точно  така  –  нямаме 

български общности. Нямаме български общности!
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Осмият въпрос е: „Каква е процедурата?“ В 

зависимост от режима на приемащата страна. (Уточнения.)

Приемам  бележката  за  т.  9  –  секционните  избирателни 

комисии са от 5 до 9 членове.

Десетият въпрос е: „Изисква ли се задължителна регистрация 

за гласуването в чужбина?“ Аз съм отбелязала „Не“.

Единадесетият  въпрос  е:  „Какъв  вид  регистрация  се 

използва?“  Чрез  писмено  заявление  по  образец,  подадено  и 

подписано  лично  или  изпратено  по  пощата  до  дипломатическата 

мисия, както и чрез електронно заявление чрез интернет страницата 

на ЦИК.

Дванадесетият въпрос е: „Използвате ли избирателни списъци 

в избирателните секции?“ Да.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И отдолу има обяснение.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  „Ако  отговорът  е  „да“,  моля,  посочете“. 

Избирателният списък се изготвя на база подадени заявления, като в 

изборния ден се дописват всички явили се избиратели с право на 

глас. (Реплики.)

Четиринадесетият въпрос е: „Задължително ли е да се посочи 

местоживеене /местопребиваване, за да се участва в изборите?“ 

Тук  се  двоумях,  сложих  „не“,  защото  въпросът  е  „за  да 

участват в изборите дали е задължително“. Мисля, че е „не“.

Петнадесетият  въпрос  е:  „Има  ли  минимален  срок  на 

пребиваване в чужбина, за да може да се гласува?“ Отговорът е „не“.

Шестнадесети  въпрос:  „Каква  е  процедурата  за  определяне 

броя на бюлетините за гласуването в чужбина?“ Отговорът е „ай-

висок брой гласували в предходни избори плюс резерв“.

(Уточнения.)

Осемнадесетият  въпрос  е:  „Какви  методи  се  използват  за 

транспортиране на бюлетините в чужбина и обратно в страната?“ 

Отговорът,  който  съм  записала,  е  „Министерството  на  външните 

работи осъществява…“
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Деветнадесетият  въпрос:  „Какви  са  часовете  за  гласуване  в 

чужбина?“ От 7,00 до 20,00 ч. местно време. 

Двадесетият въпрос е: „Може ли да бъде удължавано времето 

за гласуване в чужбина?“ Отговорила съм „не“, тъй като във въпрос 

21  –  „ако  по  време  на  изборния  ден  се  образуват  опашки  пред 

избирателните секции, разкрити в чужбина, как се справяте с тази 

ситуация?“, и тук вече съм описала. (Реплики на Румяна Сидерова и  

Румен Цачев.)

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Отговорът  е:  „Да,  но  не  повече  от 

21,00 ч. местно време“.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Да, отговорът, който ми е в т. 21. (Реплика 

на Румяна Сидерова.)

Добре, в т. 21 какво да отговоря?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: „Виж т. 20“. (Уточнения.)

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Двадесет  и  вторият  въпрос  е:  „Как  се 

преброяват  гласовете  във  вашата  държава?“  Отговорът  ми  е:  „б) 

ръчно“.

Подточка „а“ е „електронно“, подточка „в“ е „друго“. (Реплика 

на Ивилина Алексиева.)

Двадесет  и  третият  въпрос  е:  „Каква  е  процедурата  за 

табулиране на резултатите от гласуването в чужбина?“

Този въпрос ме затрудни. С колегата Христов също говорихме, 

защото и английският текст е същият „Tabulation“. 

Предложените отговори са: „ръчно“, „онлайн“, „с електронна 

поща“.

Затова виждате,  че съм отговорила: „друго  –  в електронен 

вид чрез специална поща на МВнР и се предоставят в ЦИК“.

Двадесет и четвърти въпрос: „Колко време след обявяването 

на  края  на  периода  на  гласуване  се  получават  предварителните 

резултати от гласуването в чужбина?“

Отговорила съм: „Незабавно след окончателното преброяване 

във всяка секция.“
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Двадесет и пети въпрос: „Какъв е крайният срок за връщането 

на  изборните  документи  в  страната  след  затварянето  на 

избирателната секция?“

Отговорът  е:  „При  първа  възможност  от  страна  на  МВнР.“ 

(Уточнения.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: При първа дипломатическа поща, но не 

по-късно от...

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Затова  написах,  за  да  не  уточнявам 

дипломатическа поща. Но няма значение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Връщам още на 

двадесет и четвърти въпрос. (Уточнения.)

ТАНЯ ЦАНЕВА:  За мен двадесет и шестият въпрос е малко 

неразбираем:  „Кога  се  обявяват  публично  предварителните 

резултати от гласуването в чужбина?“

Отговор: „след затварянето на първата избирателна секция в 

чужбина;  „след  затварянето  на  последната  избирателна  секция  в 

чужбина“;  „след  затварянето  на  всички  избирателни  секции;  и 

„друго“.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Пак  говорим за  законодателствата  в 

бившия Съветски съюз, които сега са си самостоятелни държави. Те 

имат предварителни резултати, защото нямат първично въвеждане 

на  данните  на  ниво  районна  избирателна  комисия,  както  и  да  се 

нарича  при тях –  областна  или окръжна,  няма значение.  При тях 

първото въвеждане е в ЦИК, което се прави. Предварителните им 

данни имат от резултатите по електронната поща и имат софтуер, 

който в момента ги обобщава. Затова имат предварителни резултати 

и чак на 14-тия ден имат окончателни резултати.

Ние боравим с окончателни резултати. Може да кажем, че в 

България няма предварително обявяване на резултати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  „друго“  да 

поясним,  че  резултати  от  социологическите  изследвания  – 

екзитполовете  в  изборния  ден  са  след  закриването  на  деня. 

(Реплики.) А органът не обявява предварителни резултати.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли да кажа? Българската система 

не  познава  предварителни  резултати.  Резултатите  се  обявяват  – 

направо  окончателните  резултати,  в  срок от  48 часа  или три дни, 

както и да го кажем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  От  страна  на 

органа.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам следното – да посочим 

„друго“ и в  него да  пишем:  „Липсва предварително обявяване  на 

резултати от гласуването“.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Двадесет и седми 

въпрос.

ТАНЯ ЦАНЕВА: И последно, колеги.

Двадесет  и  седми  въпрос:  „Какви  средства  се  използват  за 

провеждането  на  информационни  и  гражданско-образователни 

кампании за гласоподавателите от чужбина?“ Посочила съм всички.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложение на господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  да  бъде  отбелязано 

„друго“  и  „моля  посочете  всички  изброени  и  електронна  поща, 

дипломатическите  и  консулските  представителства,  интернет 

страници  на  Министерството  на  външните  работи,  ЦИК  и  така 

нататък.“ На институциите, да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че 

уточнихме съдържанието.

Подлагам на гласуване тези отговори ведно с превода им.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

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

– няма.

Приема се.
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Колеги, нека с още писмо и едно съобщение да закрием тази 

сутрешна част.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  не  мога  да  го  намеря  във 

вътрешната поща.

Идеята на писмото е да се обърнем към главния секретар на 

Министерския  съвет да  ни  осигури  специалисти  във  връзка  с 

провеждането на обществените поръчки.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Като онова от миналите избори.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Да,  от  миналите  избори,  еднотипно. 

Имаме  практика,  обръщаме  се,  идват  експерти  от  Министерския 

съвет. Това е идеята на писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 

гласуване.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

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

– няма.

Приема се.

Госпожо Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  предлагам  Ви  на  нашата 

страница да публикуваме съобщение, с което насочваме участниците 

в  изборите  към  страницата  на  Комисията  за  защита  на  личните 

данни,  където  има  важна  информация  за  регистрацията  им  като 

регистратори за лични данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мартин Райков,  Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  
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Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова, Таня Цанева),  против 

– няма.

Приема се.

И господин Христов – с него приключваме тази част.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  ако си спомняте,  преди два 

дни  гласувахме  едни  удостоверения  на  „Информационно 

обслужване“ –  референции относно сключените  договори с  нас  и 

свършената  работа.  Качени  са  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

моите инициали. От тях получихме допълнение – по едно добавено 

изречение към двете удостоверения, за един допълнителен продукт, 

който  е  пропуснат.  В  жълто  е.  Ще  го  прочета.  Става  дума:  „За 

моделиране, управление на бизнес процесите е използван ARIS“. „За 

интеграцията за външни системи е използван ESB модул“.  Това е 

добавеното. Ще Ви помоля да се съгласите – в двете удостоверения 

да  направим  тази  корекция  и  да  им  дадем  отново  тези 

удостоверения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

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

против – няма.

Приема се.

Колеги, с това давам почивка до 14,30 ч. 

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия  кворум,  продължаваме  днешното  извънредно 

заседание.

Колеги, стигнахме до точка Доклади по писма.
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Докладчик  е  госпожа  Цанева.  Заповядайте  с  втория  си 

доклад.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги, по 

електронната  поща  сме  получили  писмо  с  вх.  №  НС-22-7  от 

03.02.2017 г. от Д. Калчев, който е студент магистър във Финландия 

и  работи  съвместно  със  своя  преподавател  по  емпирични 

изследвания  относно  въвеждане  на  задължителното  гласуване  в 

България.  „Преди  да  започнем,  решихме  да  получим  отново 

потвърждение задължително ли е гласуването на парламентарните 

избори на 26.03.2017 г.” Моят отговор е като цитирам чл. 3, ал. 1, на 

който  второто  изречение  гласи:  „Гласуването  е  задължително, 

извършва  се  лично  от  избирателя  и  представлява  изпълнение  на 

гражданския му дълг”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване на този отговор.

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

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  в  тази  връзка  напомням  за  рубрика  „Въпроси  и 

отговори”. Считам, че един такъв въпрос с един такъв отговор би 

следвало да бъде публикуван и в тази рубрика.

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Колеги,  аз  в  предходно  заседание  ви 

докладвах  писмо  с  вх.  №  НС-09-3  от  02.02.2017  г.  на  Районна 

прокуратура Берковица и изпратихме писмо, което е заминало, до 

ОИК  –  Берковица  и  ОИК  –  Монтана.  След  приключване  на 

регистрациите  в  Централната  избирателна  комисия  ще  подготвя 

едно  писмо  до  всички  районни  избирателни  комисии,  с  което  да 

изпратим  присъдата,  както  и  до  „Информационно  обслужване”. 

Може би на следващото или на по-следващото заседание ще ви го 

докладвам. Да бъде изпратено с цел проследяване на лицата, които 
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са  цитирани  в  присъдата  и  които  са  лишени  от  право  да  заемат 

определени  държавни  и  обществени  длъжности,  свързани  с 

избирателни  права,  за  проследяване  от  страна  на  районните 

комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо.

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

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева  

и Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Давам думата на господин Пенев. Заповядайте.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило писмо с вх. № ПВР-22-2 от 03.02.2017 г.  от 

Цветелина  Гетова  Маринова,  която  излага,  че  е  била  член  на 

секционна избирателна комисия в Габрово на балотажа за изборите 

за  президент  на  републиката,  като  от  14  ноември  е  излязла  в 

болнични  за  2  месеца.  Съответно  твърди,  че  при  изчисляване  на 

обезщетението  й  за  временна  неработоспособност  е  допусната 

грешка и е намалено обезщетението, тъй като на 14 ноември е била 

на  работа,  за  което  данни  са  подадени  от  общинската 

администрация. Тя счита, че е ощетена с 637,14 лв. В тази връзка е 

отправила искане,  цитирам:  „Да направим така,  че  служителите в 

община  Габрово  да  получат  разрешение  да  подадат  коригираща 

информация в НОИ”, за да се игнорира 14 ноември като работен ден.

В тази връзка и доколкото Централната избирателна комисия 

няма  правомощия  във  връзка  с  определяне  на  обезщетенията  за 

временна неработоспособност и доколкото това писмо представлява 

един вид жалба, макар и не по съответния ред и съответната форма, 

все  пак  ви предлагам да  препратим писмото до НОИ с  молба  да 

разгледат  оплакванията  и  да  ни  информират  за  резултата  от 

извършената проверка с копие до госпожата, която ни е изпратила 

това писмо.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Ще се възползвам от това, че ми беше 

дадена думата и да Ви помоля да включите нова точка в дневния ред 

– регистрация на партии и коалиции за участие в изборите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предлагам това 

да бъде нова т. 1д.

Режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, в тази връзка бях ви обещала това да бъде редовна 

точка  от  дневния  ни  ред,  но  тъй  като  към  тази  сутрин  нямаше 

върнати проверки на списъците в подкрепа на регистрациите, затова 

не я включих. Три проверки са върнати, така че оттук насетне ще 

преминем и към регистрацията им.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. 

№  НС-23-3  от  06.02.2017  г.  от  Държавна  агенция  „Електронно 

управление”  с  искане  да  се  представи  списък  с  набор  от  данни, 

които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет съгласно 

Закона за достъп до обществена информация. Срокът е 28.02.2017 г. 

В този срок ще се запознаем и по-подробно със самото писмо и ще 

се възложи и на администрацията при необходимост от изготвяне на 

отговора. Докладвам ви го за сведение.

41



Докладвам ви за сведение и писмо с вх.  № ЦИК-00-162 от 

06.02.2017 г. По електронната поща сме получили отговор на наше 

писмо,  което  изпратихме  до  таксиметровата  компания,  с  която 

имаме договор, за налични задължения на Централната избирателна 

комисия към 31 декември 2016 г. Посочили са съответния размер на 

възнаграждението. Ще се предостави на счетоводството. Това е във 

връзка с инвентаризацията на разчетите.

Докладвам  ви  с  вх.  №  НС-05-42  от  06.02.2017  г.  по 

електронната поща сме получили писмо от областния управител. То 

е  адресирано  както  до  ЦИК,  така  и  до  администрацията  на 

Министерския  съвет  и  трите  софийски  районни  избирателни 

комисии.  Уведомяват  ни  за  изработени  печати  в  съответствие  с 

решението  на  Централната  избирателна  комисия,  както  и  за 

предоставянето  на  съответните  районни  избирателни  комисии  с 

подписване на приемо-предавателен протокол.

Докладвам  ви  с  вх.  №  НС-02-3  от  06.02.2017  г.  Това  е 

приемо-предавателен протокол за получаване на ключа за стая 31 на 

нашия етаж за ползване от Централната избирателна комисия. Това е 

по допълнителното споразумение с Народното събрание със срок 30 

април тази година.

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЦИК-09-28  от  06.02.2017  г.  ви 

докладвам една докладна записка във връзка с вх. № ЦИК-08-1 от 

03.02.2017  г.  Получили  сме  оферта  от  Съюза  на  българските 

икономисти  оценители  в  строителството  и  транспорта.  Ако  си 

спомняте,  при  представянето  на  доклада  на  комисията  по 

инвентаризация  имаше  предложение  да  се  привлече  фирма 

оценител,  която  оценява  активите  на  администрацията  на 

Министерския съвет и вече с тях имаме сключен договор за първи 

път през  2013 г.  По предварителни разговори,  които са  водили и 

колегите от администрацията, разходът щеше да бъде до 700 лв. Ние 

предложихме администрацията да ни предостави малко по-подробна 

информация  в  тази  връзка.  Те  са  изискали  офертата  на  фирмата, 

която оценява активите в администрацията на Министерския съвет, 
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като  са  посочили  позициите  и  броя  на  позициите,  и  вида  на 

активите, които трябва да бъдат оценени. 

Офертата,  която  получаваме,  е  заедно  с  представяне  на 

дейността на това лице, е за оценка на активи в 152 позиции, както и 

становище за бракуване на материални активи в 98 позиции, като е 

посочено,  че  оценката  ще  бъде  извършена  от  сертифицирани 

оценители на машини и съоръжения. Стойността е 490 лв.

Аз ви предлагам да одобрим предложението във връзка и с 

доклада на комисията по инвентаризация, тази докладна записка на 

директора  на  дирекция  „Администрация”  с  конкретно  посочения 

разход,  да  се  извърши  оценката,  както  и  да  се  предостави  и 

становище  във  връзка  с  бракуването.  Всички  тези  дейности  са 

необходими и с годишното приключване в Централната избирателна 

комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин 

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

Солакова, Таня Цанева, против – няма.

Предложението се приема.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  едно  писмо, 

получено по електронната поща, с вх. № НС-15-3 от 05.02.2017 г. от 

председателя на районна избирателна комисия Монтана. Моля да се 

запознаете с него. На този етап ви го докладвам за сведение, за да 

можем принципно да  го  поставим на  обсъждане,  когато  получим 

информация и  от  други  районни избирателни комисии.  Всъщност 

във връзка с това писмо стои въпрос дали да не изпратим едно общо 

писмо  до  областните  управители  да  осигурят  подпомагане  на 

районните избирателни комисии, включително и с IT специалисти, 

които  са  в  областните  администрации,  да  съвместяват  това 

подпомагане. Това писмо е за размисъл и за сведение.

43



Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-09-25 от 02.02.2017 г. една 

докладна записка от госпожа Манолова във връзка с профилактика и 

ремонт на копирна техника.  Има и предложение за закупуване на 

нова  техника  за  нуждите  на  Централната  избирателна  комисия. 

Както  виждате  от  докладната  записка,  поради  необходимост  е 

извършена диагностика, както е отразено, профилактика на няколко 

групи машини, на 11 януари 2017 г. на 12 машини със съответната 

марка от фирма „Пимекс”, на 17 януари 2017 г. на 4 броя от фирма 

„Атлас ком”. Тази необходимост е във връзка с дадени дефекти при 

работата  на  съответните  машини.  Диагностиката  е  показала 

необходимостта  от  извършване  на  ремонт  или  подмяна  на 

определени части от тази групи машини, които посочва докладната 

записка. 

От двете фирми сме получили заявка  и оферта  за,  от една 

страна,  сервизно  поддържане  на  копирните  машини,  както  и  сме 

получили,  разбира  се,  оферта  за  извършване  на  необходимите 

ремонтни дейности или за подмяна на амортизирани части на тези 

машини. Освен това в едно от становищата след профилактиката и 

диагностиката се сочи, че не е ефективно и не е целесъобразно да 

бъде  извършен  ремонт  на  съответните  машини,  дори  подмяна  на 

части,  тъй  като  това  би  било  много  по-неизгодно  финансово. 

Предложението е да се закупят нови машини.

Поради това предлагам да одобрим така, както се предлага и 

в  докладната  записка,  да  се  извърши  профилактиката  като  се 

отпуснат  необходимите  средства  за  заплащане  на  предоставените 

услуги, както и да се извърши съответно необходимия ремонт, така 

също  да  бъде  одобрено  закупуването  на  посочената  техника. 

Посочени са и стойностите със съответни характеристики на тези 

копирни  машини.  Колеги,  предлагам  да  одобрим  направеното 

предложение и да одобрим съответно разходите за извършване на 

ремонта заедно с дейностите по профилактиката, включително и за 

закупуване на необходимата техника, без да одобряваме получената 

оферта за абонаментно сервизно поддържане, тъй като на този етап 

такова не се налага.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин 

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

Цанева, против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, във връзка с последна сметка, свързана със 

заплащане на мобилни телефони, ви моля да одобрим разходите в 

посочения  размер,  както  и  да  се  обърнем  към  „Мтел”  по  повод 

съобщаване за надхвърляне на определени лимити своевременно.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева, против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с предходната точка от дневния ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  проектът  на  това 

решение е в моята папка в днешното заседание. То е във връзка с 

искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Борино, 

област Смолян.  Писмото е  с вх.  № ПВР-14-19 от 03.02.2017 г.  от 

Мустафа  Караахмед,  кмет  на  община  Борино,  за  разрешаване  на 

достъп  до  запечатано  помещение  №  1  в  архива,  намиращо  се  в 

сградата на община Борино, област Смолян, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.,  с  цел 

извършване на експертиза и предаване на книжата и материалите в 

отдел „Държавен архив“ – Смолян.
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Във  връзка  с  това  искане  няма  нищо  особено,  аз  проведох 

разговор  по  телефона.  В  помещението  се  съхраняват  единствено 

само тези изборни книжа и материали, с оглед на което, уважаеми 

колеги,  предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  разрешим 

отваряне на запечатаното помещение № 1 в архива, намиращо се в 

сградата на община Борино, област Смолян, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., с цел с 

извършване на експертиза и предаване на книжата и материалите в 

отдел „Държавен архив“ – Смолян.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от 

Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия 

от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината. За 

извършените  действия  да  се  съставят  съответните  протоколи 

съобразно изискванията на т. 31 от решението.  Копия от заповедта 

на  кмета  за  определяне  на  длъжностните  лица  от  общинската 

администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

След  предаване  на  книжата  от  произведените  през  2011  г. 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  в  отдел 

„Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали, 

кметът  на  общината  да  изпрати на  ЦИК информация,  съдържаща 

основанието  и  реда  за  отваряне  на  помещението,  резултата  от 

експертизата  на  експертната  комисия  относно  ценността  на 

документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за 

унищожаването.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Режим на гласуване за отваряне на помещението.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  

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

Цанева, против – няма.

Това е Решение № 4231-ПВР.

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Ганчева.

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

14-31 от 06.02.2017 г. искане за отваряне на запечатано помещение, 

представляващо  обособено  самостоятелно  помещение,  описано  в 

писмото,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и  материали  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

през 2011 г. във връзка с извършването на експертиза и предаване на 

книжата  и  материалите  на  отдел  „Държавен  архив”,  град  Варна. 

Искането е от кмета на район „Владислав Варненчик”. Проектът за 

решение  е  качен  в  папката  с  моите  материали,  но  той  е 

стандартният.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 4232-ПВР.

Колеги, продължаваме с нова точка 1д:

Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите.

Първи докладчик е госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали се намира проектът на решение за регистрация на 

партия  „Воля”.  Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  партия 

„ВОЛЯ”, подписано от Веселин Найденов Марешки в качеството му 

на председател и представляващ партията,  заведено под № 2 на 3 

февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: 
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1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено  на  01.02.2017  г.  по  посочено  фирмено  дело  на  СГС, 

Търговски отделение.

2. Удостоверение  с  посочен  номер  от  Сметната  палата  за 

внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.

3. Декларация – образец  от  подписа  на  представляващия 

партията.

4. Декларация – образец от печата на партията.

5. Удостоверение  издадено  на  01.02.2017  г.  от  „Българо-

американска кредитна банка”  АД,  за  актуална банкова сметка,  по 

която ще се обслужва предизборната кампания.

6. Платежно нареждане, издадено от „Първа инвестиционна 

банка“ АД от 02.02.2017 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, 

ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени  5370  избиратели,  подкрепящи регистрацията  на  партията, 

същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 

носител.

8. Списък, подписан от представляващия партията с имената 

и  длъжностите  на  лицата,  които  ще  отговарят  за  приходите, 

разходите  и  счетоводната  отчетност  на  партията,  свързани  с 

предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: ВОЛЯ.

От  протокол  с  вх. № НС-04-03-4  от  6  февруари  2017  г.  на 

ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВОЛЯ” в ЦИК за 

участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се 

установява  спазването  на  разпоредбата  на  чл.  133,  ал.  3,  т.  5  от 

Изборния  кодекс  за  наличие  на  необходимите  2500  избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия „ВОЛЯ“. Проверили са 2900 

записа, от тях 2707 са коректни.
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Налице са изискванията на закона, така че ви предлагам да 

вземем решение, с което да регистрираме партия „ВОЛЯ” за участие 

в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на партията се отпечатва  в бюлетината по 

следния начин: ВОЛЯ.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 4233-НС.

Следващ докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моя 

папка е качен проектът за решение за регистрация на коалиция от 

партии „Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО” .

Постъпило  е  заявление  за  регистрация  от  коалиция 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, заведено 

под № 1 на 5 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие 

в  изборите  за  народни  представители  на  26  февруари  2017  г. 

Заявлението е подписано от двама от представляващите коалицията 

и лице, което е упълномощено от господин Валери Симеонов.

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

а именно:

1. Удостоверения  за  актуално  правно  състояние  на  трите 

партии от коалицията, издадени и трите на 27.01.2017 г.

2. Удостоверения от Сметната палата за представени от трите 

партии  финансови  отчети  за  2013,  2014  и  2015  г.,  като 

удостоверенията  са  издадени  съответно  на  30  януари  и  на  1 

февруари 2017 г.

3. Образец от подписите на представляващите на всяка една 

от  съставните  партии  лица,  както  и  образци  от  печатите  на 

съставните партии.
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4. Образец от подписите на представляващите коалиция лица.

5.  Представена  е  декларация  относно  лицето,  което  ще 

отговаря  за  приходите,  разходите  и  счетоводната  отчетност, 

свързани с предизборната кампания, както и декларация от лицето, 

посочено  от  представляващите  коалицията,  че  е  съгласно  да 

изпълнява тази функция.

6. Удостоверение  №  0831-65-001588/03.02.2017  г.  на 

„УниКредит Булбанк“ АД за актуална банкова сметка на името на 

партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, 

по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

7.  Представена  е  и  вносна  бележка  за  внесен  депозит  за 

участие  в  изборите  за  народни  представители  от  „УниКредит 

Булбанк” и е от 03.02.2017 г.

8. Пълномощно от Валери Симеонов Симеонов в качеството 

му  на  представляващ  коалицията  в  полза  на  Данчо  Димитров 

Хаджиев.

9. Пълномощно  от  представляващите  коалицията  Валери 

Симеонов Симеонов, Волен Николов Сидеров и Красимир Николов 

Каракачанов в полза на лица по списък, които да събират подписи на 

граждани,  подкрепящи  регистрацията  на  коалицията  за  участие  в 

изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

Представена  е  и  подписка  със  7140  избиратели,  като 

подписката  е  представена  на  хартиен  и  на  технически  носител. 

Резултатът от проверката на 3200 подписа е, че са установени 2748 

коректни  записа,  поради  което  са  налице  всички  основания  за 

регистрация  на коалицията  и  ви предлагам да вземем решение за 

регистрация  на  коалиция  „ОБЕДИНЕНИ  ПАТРИОТИ  –  НФСБ, 

АТАКА и ВМРО“ за участие в изборите за народни представители 

на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по 

следния  начин:  ОБЕДИНЕНИ  ПАТРИОТИ  –  НФСБ,  АТАКА  и 

ВМРО. 

Коалицията  се  представлява  от  Валери  Симеонов,  Волен 

Сидеров и Красимир Каракачанов заедно и поотделно.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

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

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 4234-НС.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:   Ако  ми  позволите,  да  докладвам  и 

точка „Жалби”.

Колеги,  образувани  са  две  дела  във  Върховния 

административен съд, първото е с № 1502/2017, то е по жалба на 

Иван  Маринов  Каракашки  като  представител  на  коалиция БСП – 

Лява  България  против  Решение  №  4200-НС  от  02.02.2017  г.  на 

Централната избирателна комисия. Другото дело е с Д1509/2017. То 

е по жалба на Делян Александров Добрев, областен координатор на 

ГЕРБ в  Хасково  срещу Решение  № 4199-НС от  2017  г.  на  ЦИК. 

Двете  дела  са  насрочени  утре  да  11  часа.  Моето  предложение  е 

колегата Катя Иванова да се яви на делата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклади по писма.

Първа има думата госпожа Ганчева. Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-15-5  от  06.02.2017  г.  С  това  писмо  ни  уведомяват  от  РИК  – 

Варна, че е проведено първото заседание на 4-и. За сведение.

С  вх.  №  НС-04-01-11  от  днешна  дата  започнаха  да  се 

получават  съгласията  и  всъщност  данни  за  това  дали  режимът  е 

уведомителен,  разрешителен  съгласно  таблица,  приложена  от 

Министерството на външните работи. Предлагам тази информация 

да  се  обобщава  от  сътрудника  на  работната  група  с  помощта  на 

лице, определено от директора на дирекция „Администрация” и ще 

ви бъде представена обобщената таблица за запознаване. Тя ще бъде 

съобразена с приемане на решението ни по чл. 12.

51



Колеги, докладвам ви с вх. № НС-22-9 от 03.02.2017 г. писмо 

от госпожа Карагяурова, която ни пише, че два дни се е опитвала да 

намери електронната форма. Аз се свързах по телефона с нея и я 

уведомих  по  какъв  начин  може  да  си  подаде  електронното 

заявление. Докладвам ви го за сведение.

Освен това в папка с моите инициали има проекти на писма. 

Аз  ви  докладвах  тези  писма  на  предходни  заседания.  Това  са 

въпроси,  свързани  със  заявлението  за  гласуване  извън  страната. 

Тогава  се  обединихме  около  мнението  да  изчакаме  с  отговорите 

докато стартира системата. Те всъщност сочат къде да бъде открито 

заявлението.  В едното писмо на  госпожа Златарева  има  и  въпрос 

дали ще бъде включена в избирателния списък. За нейно улеснение 

прилагам и Приложение 21 към проекта за писмо. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам ан блок на гласуване двете писма.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  

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

Томов), против – няма.

Предложенията се приемат.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-01 от днешна 

дата с приложен лист, съдържащ информация за съгласие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, погледнете тази 

информация за сведение.

Заповядайте за свързания доклад, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е публикувано писмо с вх. № НС-04-01-10-1 от 06.02.2017 г., 

получено  по електронната  поща днес  и  в  оригинал също днес  от 

Министерството на външните работи, постоянния секретар госпожа 

Елена Шекерлетова,  с  координати на  работната  група с  посочени 

функции  в  работната  група,  включително  стационарен,  мобилен 

телефон и електронен адрес.  Предоставено е копие от писмото на 
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госпожа  Ганчева,  може  би  и  на  господин  Райков  следва  да  се 

предостави, тъй като по дадените въпроси ще работят с колегите от 

работната  група,  както  и  във  връзка  с  изработването  на  изборни 

книжа и материали, и бюлетини. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Райков, вижте писмото в папката на госпожа Солакова.

Следващ докладчик е господин Андреев. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа от моя папка ще намерите получено писмо с вх. 

№ НС-15-4 от 06.02.2017 г. уведомително писмо от РИК – Хасково, с 

което ни е изпратено уведомително писмо и Решение № 5 на РИК 29 

–  Хасково,  като  с  Решение  №  5  от  04.02.2017  г.  районната 

избирателна комисия е приела решение, с което да бъдат посочени 

като специалисти експерти и специалисти технически сътрудници 

лицата, които са посочени в самото решение. Съответно областният 

управител да сключи договор с назначените лица по т. 1 и т. 2, които 

са в рамките на лицата специалисти и технически сътрудници, които 

ние сме определили с наше Решение № 4131, тъй като  районната 

избирателна комисия, т. е. избирателният район на РИК – Хасково, 

включва над 400 секции. 

И  в  т.  4  с  оглед  на  което  е  и  искането  към  Централната 

избирателна комисия,  това  е  да бъде предоставено разрешение да 

бъде назначен пети технически сътрудник, който считат, че ще им 

бъде  необходим,  т.е.  обосновано  е  в  т.  4,  с  оглед  по-бързото 

подготвяне и обработка на кандидатските листи.

Аз  лично  като  докладчик  считам,  че  в  случая  такъв  пети 

извън четирите, които вече са назначени, не би следвало да им бъде 

предоставен на РИК – Хасково. Мотивът, че това лице ще подпомага 

дейността по обработка на документите във връзка с кандидатските 

листи при положение, че те имат 4 технически сътрудници считам, 

че не е необходимо да им бъде предоставен. Това е моето мнение. 

Разбира се, колегите имат възможност да изложат и своите доводи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Заповядайте.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Аз  бих  гласувал  на  чисто  формално 

основание  с  оглед  оформяне  на  кореспонденцията  по  реда,  който 

много добре знаят вече,  тъй като имат опит,  която се подписва и 

изпраща до всички лица.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ан блок режим на 

гласуване на двете предложения.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), против  –  1 

(Ивайло Ивков).

Предложенията се приемат.

Продължете, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Съвсем  за  сведение,  че  във 

връзка с назначаването на районна избирателна комисия в Бургас са 

получени  по  пощата  документите,  които  очаквахме,  а  именно 

пълномощно на  една  от  политическите  сили  и  декларация.  Да  се 

приложат към преписката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожо 

Цанева, вписани сте в точка „Разни”, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, включена съм в тази 

точка, тъй като във вътрешната мрежа в папка с моите инициали съм 

предложила и проект на договор. Предлагам на комисията да одобри 

сътрудник по медийните пакети,  тъй като вече  трябва да  започне 

работата по тарифите, които идват, съответно и заявките скоро ще 

започнат  да  идват.  Предлагам  ви  Станимира  Цонкова  Димитрова, 

която за съжаление не е работили при нас досега. Същата е главен 

експерт в СИНАБ. Надявам се да ни бъде от полза. Предлагам ви 

този граждански договор с госпожа Димитрова да започне след като 

вземем нашето решение, което се очаква да е 8 или 9, а краен срок на 

този договор да бъде след приключване на работата по медийните 

пакети  и  доказателствения  материал,  което  е  един  месец  след 

изборния ден, т.е. 30 април.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

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

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви с вх. № НС-22-14 от 

06.02.2017 г. сигнал, че не са публикувани още решенията на 23-та 

РИК.  Към момента  на  разпределение  на  писмото  решенията  бяха 

публикувани. Направих проверка. Областната администрация е дала 

супер бавни компютри на 23 РИК. Бойко Желев,  който е един от 

най-добрите  специалисти в  „Информационно обслужване”,  повече 

от 4 часа и половина онзи ден не е успял да инсталира софтуера 

поради  бавното  действие  на  компютрите.  Но  софтуерът  вече  е 

инсталиран, решенията са качени. Предлагам да остане за сведение.

За  сведение  ви  докладвам  и  считам,  че  трябва  да  остане 

писмо, което е адресирано спешно до председателя на ЦИК. Трудно 

мога да разчета точно от кого е, защото човекът се е представил на 

латиница,  ама  не  разчитам  точното  име  и  адрес.  По  имейл  е, 

естествено няма подпис. Но човекът се възмущава от решението на 

Върховния  административен  съд,  счита,  че  ние  не  можем  да  го 

изпълним. За мен това е невъзможно да се съобразим с това негово 

искане. Освен това иска и да му дадем копия от документи, което 

ние  не  можем  да  направим  по  едно  искане  по  имейл.  Затова  ви 

предлагам да остане за сведение и да не се изпраща отговор на това 

писмо. Когато има формулирано искане по реда на закона, може да 

получи информация. Това е тема, която не подлежи на разсъждение.

И още едно писмо с вх. № НС-07-2 от 06.02.2017 г., писмо от 

кмета на район „Триадица”, който ни уведомява, че на територията 

на „Триадица” има 98 секции и нямало достатъчно места.  За мен 
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това е много учудващо при положение, че само преди 3 месеца са 

проведени  избори за президент и вицепрезидент и на територията н 

район  „Триадица”  не  сме  имали  проблем  с  помещенията  за 

избирателните  секции.  Нека  да  се  съгласи  комисията  да  попитам 

господин кмета откъде се е появил този проблем. Правих някакви 

сравнения, преди са били 92 секции, а сега са 98. Не знам дали има 

предвид лечебни и здравни завесения.  Не знам дали има предвид 

домове за възрастни хора или други такива.  Затова нека да пусна 

едно питане, след което да ви докладвам отново писмото. Сега ви 

моля  да  се  съгласите  да  потърся  информация  на  какво  се  дължи 

увеличения  брой  на  секциите  и  причината  да  няма  достатъчно 

помещения според него на територията на района.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Писмено  ли  ще  го 

пуснете или ще се обадите, госпожо Сидерова?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предпочитам  писмена 

информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

 Колеги,  току  що  ми  донесоха  в  залата  и  затова  не  е 

публикувано във вътрешната мрежа писмо с вх.  № НС-04-03-5 от 

днешна  дата  от  ГД  „ГРАО”,  в  което  приложено  са  изпратени 

списъците  с  номерата  и  адресите  на  избирателните  секции, 

изборните  райони  с  броя  на  избирателите  в  тях.  Предлагам  да 

гласуваме публикуване на тази информация на страницата ни.

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

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

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.

 Колеги, с това докладите приключиха и аз ще закрия отново 

под условие това заседание. Предстоят ни срещи по работни групи. 

Във  връзка  с  резултатите  от  тези  работни  срещи,  ако  имаме 

готовност  за  решения,  ще  продължим  заседанието  си,  ако  не, 

заседанието да се счита за закрито.

Свиквам следващото редовно заседание утре в 10,30 часа.

(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Катя Бешева

Невена Чехларова
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