
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 476

На 10 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н     р е д:

1. Обсъждане на машинното гласуване. 

1а. Проект на решение относно  заличаване на регистрация 

на партия „Български съюз за директна демокрация“ за участие в 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

Докладчик: Мария Бойкинова

2. Проект на решение относно контрола върху отпечатване на 

бюлетините.

Докладчик: Севинч Солакова 

3.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение 4230-ПВР. 

Докладчик: Мартин Райков 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладчик: Мария Бойкинова 

5. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладчици: Иванка Грозева, Бойчо 

Арнаудов, Ерхан Чаушев, Румяна 

Сидерова, Катя Иванова 

6. Доклади по писма. 

Докладчици:  Севинч  Солакова,  Ерхан  

Чаушев,  Таня  Цанева,  Ивайло  Ивков,  



Георги  Баханов,  Румяна  Сидерова,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  

Йорданка,  Бойчо  Арнаудов,  Йорданка 

Ганчева, Метин Сюлейман

7. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Ерхан  Чаушев, 

Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя  Иванова, 

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев и Владимир Пенев. 

Заседанието  бе  открито  в  10,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

*   *   *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум. Откривам днешното заседание. 

Колеги, предлагам ви проекта на дневен ред от вчера. 

Подлагам на гласуване този проект за дневен ред. 

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, преди да преминем към първа точка от дневния ред, 

бих искала да ви информирам, че в „Държавен вестник“, бр. 14 от 10 

февруари 2017 г., са обнародвани: 

1. Решението на  Централната избирателна комисия относно 

утвърждаване образец на  изборни книга  Протокол за  отчитане  на 

2



резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната 

в изборите за народни представители, и 

2. Определение № 1 от 31 януари 2017 г. по Конституционно 

дело № 14 от 2016 г. 

Припомням – Конституционният съд беше сезиран с искане 

от Омбудсмана за установяване на противоконституционност на чл. 

14, ал. 3 и 5 от Изборния кодекс, след което допусна единствено по 

отношение на чл. 14, ал. 3. Искането е било оттеглено, в резултат на 

което с Определение № 1 от 31 януари 2017 г. Конституционният 

съд е прекратил производството по Конституционно дело № 14 от 

2016 г. 

Колеги, това е за сведение. 

Отново  преди  да  преминем  към  т.  1  от  дневния  ред,  бих 

искала да ви информирам, че по обективни причини днес отсъства 

господин Пенев. Останалите колеги ще закъснеят. 

Преминаваме  към  първа  точка от  дневния  ред,  колеги,  и 

съобразно протоколно решение от вчера, тъй като продължаваме да 

говорим  за  технически  спецификации  и  други  изисквания  към 

обществена  поръчка,  свързана  с  машинното  гласуване,  моля 

камерата да бъде изключена. 

(Протокол при включена камера)

Колеги, след един усилен труд на  Централната избирателна 

комисия можем  да  преминем  към  проекта  на  решение,  относно 

изискванията  към програмната  и  апаратната  част  на  системата  за 

електронно гласуване. 

Заповядайте, господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  в  моя  папка  от  днешното 

заседание ви предлагам проект на решение № 4280. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля 

запознайте  се  с  проекта  относно  определяне  на  техническите 

изисквания. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  основанията  да  добавим  чл.  57, 

ал. 1, т. 1 и 29. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

допълваме правните основания с чл. 57, ал. 1, т. 1. 

Други корекции, колеги? 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 

Гласували 19 членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Колеги, решението, което взехме, е № 4272-НС. 

Колеги благодаря ви за сериозната работа дотук. 

Колеги,  благодаря  ви  за  това,  че  продължаваме  нашата 

работа, след което ще дам обедна почивка. 

Тъй като продължаваме с документи за обществена поръчка и 

на  база  на  протоколно  решение  от  вчера,  моля  да  изключим 

камерите.

Докато  бъде  готово  решението,  което  ще  разгледаме  по 

точка 1, ви моля да направим предложения за включване на нови 

точки  в  дневния  ред.  Заповядайте,  господин  Арнаудов, 

включваме ви в точката за жалби, Госпожо Иванова? 

КАТЯ ИВАНОВА: В същата точка – жалби.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включваме 

Ви, госпожо Иванова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Поправка на техническа грешка в 

решения за регистрация на партии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Към  точка  3 

ще Ви включа, госпожо Сидерова.

Господин  Чаушев,  Вие  сте  включен  в  точката  за  писма. 

Имаме едно заличаване. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА Може ли да ме включите в точката 

за заличаване на регистрация на партия?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предлагам това да бъде нова точка 1а. 

Други  предложения?  Не  виждам.  Колеги,  нека  да 

гласуваме допълването на дневния ред.

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  

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

Преди  да  преминем  към  нова  т.  1а  –  заличаване  на 

регистрацията  на  партия  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г., бих искала да ви информирам, 

че от  главна дирекция ГРАО на Министерство на регионалното 

развитие  и  благоустройството  пристигнаха  проверките  на 

последните  три  –  две  партии  и  една  коалиция  –  списъци, 

приложени  в  подкрепа  на  техните  регистрации.  Резултатът  е 

следният: за партия „Движение Напред България“ са установени 

2881 коректни записа. За партия „Съюз на свободните демократи“ 

–  1675  коректни  записа,  при  които  сега  ще  се  докладва 

заличаването,  и  за  коалиция „Кой Българската  левица  и  Зелена 

партия – 2994 коректни записа. Колеги, за сведение е, в резултат 

на  тази  проверка.  По  новата  точка  1а,  заповядайте,  госпожо 

Бойкинова. 

Точка  1а.  Заличаване  на  регистрация  на  партия  за 

участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 

г

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, както чухте от доклада на 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия,  от  приемо-

предавателната разписка от Главна дирекция „ГРАО“ към МРРБ е 
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видно, че коректните записи на подкрепа на политическа партия 

„Съюз  на  свободните  демократи“  са  1675  записа.  Видно  е,  че 

списъкът  съдържа  по-малко  от  изискуемия  се  брой  2500 

избиратели, които да подкрепят регистрацията на партията.  При 

тези обстоятелства не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т.  

5 от Изборния кодекс и наше решение 4133-НС от 26 февруари 

2017 г., поради което вие предлагам да заличим регистрацията на 

партия „Съюз на свободните демократи“ за участие в изборите за 

народни  представители,  извършена  с  решение  4265–НС  от  8 

февруари 2017 г. Възстановява се безлихвеният депозит в размер 

на 2500 лв., внесен от партията „Съюз на свободните демократи“. 

След 7-дневен срок след влизане на решението на ЦИК сумата ще 

бъде възстановена по банковата сметка на партията. 

Също  така  ви  докладвам  и  молба  с  вх.  №  НС-10-16  от 

09.02. 2017 г. от Радослав Милев Кацаров, който ни уведомява, че 

сме  допуснали  техническа  грешка  в  изписване  на  името  му  в 

решението  за  регистрацията  на  партията  при  неприключила 

процедура. Радослав Милев Кацаров, а ние сме вписали Радослав 

Молев  Кацаров.  Предвид  настоящото  решение  ви  докладвам 

молбата за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  чухте 

проекта на решение. Коментари? Не виждам. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  проект  на 

решение. Режим на гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Колеги, това е Решение № 4273-НС.
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Колеги,  пропускаме  точка  2  като  точка  от  неспешните 

точки и преминаваме към точка 3.

Точка  3.  Проект  на  Решение  относно  поправка  на 

техническа грешка и Решение 4230 – ПВР.

Първи  докладчик  по  точка  3  е  госпожа  Сидерова. 

Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  в  Решение  № 

4556-НС от 8 февруари за регистрацията на партия „Движение за 

равноправен  обществен  модел“  е  допусната  много  досадна 

техническа  грешка.  Вместо  „равноправен“,  е  написано 

„равнопоставен“ обществен модел“.  Затова ви предлагам проект 

за  решение за  поправка  на  тази техническа  грешка.  Проектът  е  

4288 и е в смисъл, че навсякъде в текста на решението името на 

партията  „Движение  за  равноправен  обществен  модел“  – 

„равнопоставен  обществен  модел“  да  се  чете:  „Движение  за 

равноправен обществен модел“. 

Навсякъде в решението наименованието на партията да се 

чете „Движение за равноправен обществен модел“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

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

Това е Решение № 4273-НС.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Цанева. 

Заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  колеги,  в  папка  с  моите  инициали  ви 

предлагам  проект  на  решение  относно  промени  в  състава  на 

районна  избирателна  комисия  –  10-ти  изборен  район 

Кюстендилски.  Промените  се  налагат  във  връзка  с  Решение  № 
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1586 по  административно  дело 1502  на  ВАС,  с  което  отмениха 

наше Решение 4200 от 2 февруари 2017 г. в частта му, с която за  

председател на РИК беше назначен Васил Владимиров Иванов и 

връща  преписката  на  ЦИК  за  произнасяне  при  изпълнение  на 

указанията. 

Беше  изпратено  писмо  до  политическа  партия  ГЕРБ,  с 

което да направи предложение за попълване в състава на РИК – 

Кюстендил,  като  посочат  кандидат  и  с  вх.  №  НС-10-23  от  10 

февруари  в  ЦИК  постъпи  предложение  от  партия  ГЕРБ  на 

мястото на Васил Владимиров Иванов за председател на РИК – 

Кюстендил да бъде назначен Красимир Любомиров Петров, като 

към предложението се приложи незаверено копие от диплома за 

завършено висше образование и декларация по чл. 60, 65 и 66.

Предвид изложеното и на основание на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 

6 ви предлагам Централната  избирателна комисия  да  освободи 

като  председател  на  РИК  –  10-ти  изборен  район  Васил 

Владимиров Иванов със съответното ЕГН и анулира изваденото 

му  удостоверение  и  да  назначи  за  председател  на  РИК  –  10-и 

изборен  район  Красимир  Любомиров  Петров  със  съответното 

ЕГН  и  на  назначения  председател  да  му  бъде  издадено 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против 

– няма.

Това е Решение № 4275-НС.

Колеги, продължаваме със следваща точка по дневния ред, 

тъй като в тази точка има още един докладчик, но не е в зала - с 

точка 4.
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Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. 

№ НС-1020  от  10.02.2017  г.  във  вътрешна  мрежа  в  моя  папка. 

Жалбата  от  Метин  Деда  срещу  наше  решение  №  4263  –НС  от 

08.02-2017 г., с което сме регистрирали коалиция „Движение Да,  

България“.  жалбата  ще  бъде  комплектувана  и  изпратена  до 

Върховния административен съд.

Също  така  ви  докладвам  и  писмо  от  Национално 

патриотично  политическо  движение  на  всички  българи  – 

Академик Николай Хайтов, с вх.  № НС- 23-2 от 09.02.2017 г. С 

това писмо канят Централната избирателна комисия на дискусия 

по  политически  теми.  Предлагам  ви  го  за  сведение.  Който  има 

желание, да се запознае. Ще бъде качено във вътрешната мрежа. 

Също  така  ви  докладвам,  че  по  жалбата  на  Христо 

Йорданов  Цанков  срещу  наше  Решение  4217,  изменено  и 

допълнено с Решение 4153, има насрочено дело. Делото е 17-10. 

Делото е за 13 февруари от 13.30 часа в зала 3. 

Също  така,  колеги  ви  докладвам  и  Решение  1741  по 

Административно  дело  12-987  от  2016  г.  Това  е  по  жалбата  на  

Инициативния  комитет,  представляван  от  Станислав  Трифонов, 

срещу  наше  Решение  4000.  Решението  е  във  вътрешна  мрежа. 

Само  с  две  изречения  ще  кажа,  че  съдът,  въпреки  твърдените 

пороци за нищожност на нашето решение, казва, че обжалваното 

Решение 4000 е издадено от компетентен административен орган, 

също така при спазване на законоустановената писмена форма и 

посочване  на  правните  основания,  както  е  на 

административнопроизводствените правила. 

Знаете, че в съдебното решение преюдициално значение за 

спор имаше и нашето Решение 3999, с което одобрихме а нализа 

на несъответствията и отстранихме очевидни фактически грешки. 

Върховният  съд  казва,  че  това  Решение  също  не  е  нищожно, 

напротив,  то  е  правилно  и  законосъобразно  и  че  при 

констатирани  несъответствия  Централната  избирателна  комисия 
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не  може  да  не  ги  отстрани,  тъй  като  тя  следва  да  постанови 

законосъобразно  решение,  с  което  да  обяви  резултатите  от 

гласуването. 

Също  така  съдът  се  е  позовал  на  съдебно  математико-

статистическата  експертиза,  съгласно  която  се  преброиха 

бюлетините  от  44  секционни  избирателни  комисии,  съгласно 

която  експертиза  знаете,  че  имаше  малки  разлики  в  нашите 

цифрови данни, много малки и съдът съответно казва, че въпреки 

че не се променя резултатът по чл. 23 от Закона за пряко участие  

и че тези разлики са незначителни, следва да се отмени нашето 

решение,  въпреки че  тези разлики в цифровите данни,  които са 

малки,  но  не  променят  резултата  по  чл.  23  от  Закона  за  пряко 

участие от гласуването в референдума, въпреки това жалбата не 

може да бъде отхвърлена и съответно на тези основания отменят 

решението  на  Централната  избирателна  комисия  с  указание 

съгласно  експертизата  да  установим  правилните  данни,  тоест, 

броя  на  гласуваните  според  намерените  в  кутията  за  гласуване 

пликове, вместо 3 488 885, - 3 487 356, даже по-малко, отколкото 

ние сме постановили. 

Както  има  и  разлика  в  общия  брой  действителни 

бюлетини. Ние сме написали повече: вместо 3 400 890 – вярното 

число  е  3 399 643.  Съответно  казва,  че  при  определяне  броя  на 

участвалите  в  гласуването  граждани  трябва  да  добавим  и  тези 

бюлетини  без  плик,  с  което  аз  не  съм  съгласна  с  този  правен 

извод,  защото  в  точка  2  в  крайна  сметка  има  брой  гласували 

според  положените  подписи.  Аз  считам,  че  всички  участвали 

следва  да  са  се  подписали  и  са  участвали  тези,  които  са  се 

подписали. Затова си има официални документи. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предложението  сега  да  е  за 

сведение  и  размисъл,  а  на  работно  заседание  да  разискваме 

въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

решението  е  от  днес.  Дори  не  зная  дали  сме  получили  заверен 

препис. Наистина, тъй като то вменява извършване на определени 

10



действия от страна на Централната избирателна комисия, от една 

страна, но от друга страна има и срок за обжалване, нека колеги, 

обмислим внимателно в рамките на утрешния ден, а сега нека да 

се върнем на точка 1 от дневния ред 

Точка 1. Машинно гласуване.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ:  Колеги,  предлагам ви проект  4278  в 

моя  папка  относно  откриване  на  състезателна  процедура  с 

договаряне  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет 

осигуряване/наемане  на специализирани устройства  за  машинно 

гласуване за произвеждане на изборите за народни представители 

на 26 март 2017 г. На основание на чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, във 

връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, и 

чл. 73, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки,  

Централната избирателна комисия реши: 

Открива състезателна процедура с договаряне за възлагане 

на  обществена  поръчка  с  предмет:  осигуряване  и  наемане  на 

специализирани  устройства  за  машинно  гласуване  за 

произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 

2017 г. 

Количеството  специализирани  устройства  за  машинно 

гласуване  е  общ  12 500  устройства.  Прогнозната  стойност  на 

обществената  поръчка  е  сума  в  размер  на  12 500 000  лв.,  без 

включен ДДС. Максималната стойност на обществената поръчка 

е в размер на 15 млн. лв. без ДДС. 

Одобрява  документация  за  откриване  на  процедурата  и 

обявление  за  поръчката.  Определя  отговорно  длъжностно  лице 

Николай  Желязков  –  главен  юрисконсулт  в  дирекция 

„Администрация“ на Централната избирателна комисия. Възлага 

на  отговорното  длъжностно  лице  да  публикува  документи  за 

участие  в  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия  в  профила  на  купувача,  да  изпрати  до  регистъра  на 

Агенцията по обществените поръчки необходимите документи по 
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възлагането на обществената поръка, да осъществява дейностите, 

свързани с провеждането на обществената поръчка, включително 

и т.н. да приема документи за участие.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-

дневен срок от обявяването му.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  правното  основание 

бяхме приели да  се  добави и чл.  76  от Закона за  обществените 

поръчки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Допълваме го.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Допълваме  го,  приемам  го  като 

докладчик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Предлагам по отношение на  стойността 

на поръчката да остане само тази по т.  4 и да бъде максимална 

прогнозна стойност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Можем ли  да  отложим разглеждането 

на проекта за едно уточнение?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се. По 

терминологията трябва да бъдем изключително прецизни. Докато 

бъде изчистен въпросът, който е поставен, колеги, много ви моля 

да продължим с точка 4. Госпожо Бойкинова, Вие докладвахте ли 

докладите  си  по  точка  4?  Чудесно.  Господин  Арнаудов, 

заповядайте по точка 4, заповядайте.

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви в моята папка 

са качени заявление с вх. № НС- 10-17 от 10.02.2017 г. от Григор 

Петров Велев,  председател  на  политическа  партия  „Обединение 
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на  българските  националисти  –  Целокупна  България“.  Това 

заявление е постъпило заедно с едно CD по пощата и с него ни 

моли  да  преразгледаме  наше  решение,  с  което  сме  отказали 

регистрация  на  тази  партия.  Това  ви  го  докладвам  само  за 

сведение,  тъй  като  малко  по-късно  същият  господин  е  внесъл 

вече  и  жалба,  с  вх.  №  НС-10-19  от  10.02.2017  г.:  „Чрез 

Централната  избирателна  комисия  до  Върховния 

административен  съд,  господин  Григор  Петров  Велев, 

председател на политическа партия „Обединение на българските 

националисти – Целокупна България“. обжалва наше решение № 

4269-НС  от  08.02.2017  г.  Предал  съм  на  юристите  да 

окомплектоват преписката и да бъде изпратена във ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте по този повод.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ако  се  изисква  нещо  от 

Централната  избирателна комисия,  тоест  ние трябва по някакъв 

начин  да  се  произнесем,  в  смисъл  такъв,  че  едното  е  жалбата, 

която  е  по  дадена,  а  другото  е  някакво  заявление,  доколкото 

разбирам,  към  Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с 

някакъв диск, който той представя. Така ли? 

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Да. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В този случай по отношение на 

това заявление той какво иска? 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  С  това  заявление  иска  ние  да  си 

преразгледаме  нашето  решение,  да  допуснем  да  регистрираме 

партията.  А  този  диск  всъщност  е  дискът,  който  не  беше 

приложен  при  първоначалната  регистрация  на  партията  и  ние 

затова отказахме да я регистрираме. Той ни я дава по-късно, по 

пощата ни я изпраща. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: при положение, че има искане 

към нас, най-малкото или трябва да вземем някакво решение, или 

с писмо да го уведомим, че във връзка с неговото искане да бъде 

приложен или  приет  този  диск  срокът  е  изтекъл  до  еди  коя  си 

дата и не може да бъде представено в друг формат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  едновременно  с  жалбата 

си също го прилага това искане и ги прилага тези дискове. Така 

че моето предложение е: администрираме жалбата до Върховния 

съд и не се произнасяме по никакви искания. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Не  сме  уточнили  въпроса  ще 

отговаряме ли на заявлението или не. Моето предложение е: само 

за сведение, аз го казах.

/Почивка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 

залата сме 18 членове на ЦИК. След разгорещения спор, колеги, 

продължаваме  със  заседанието  си.  Има  предложен  проект  на 

решение.  Пред  себе  си  нямам  записки,  затова  ще  помоля 

предложенията  за  изменение  и  допълнение  към  този  проект  да 

бъдат направени в зала, за да ги подложа на гласуване.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предлагам  в  т.  4  от  решението  да 

запишем, че  прогнозната  максимална стойност на обществената 

поръчка е  в размер на 15 млн. лв.  По този начин ще отпадне и 

точка 3 да я гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други предложения? Не виждам.

Полагам  на  гласуване  постъпилото  в  зала  предложение 

точка  3  да  отпадне,  а  в  точка  4  след  „максималната“  да  бъде 

добавена думата „прогнозна“.  Време за разсъждение, колеги; ще 

ви  помоля  да  споделите  с  колегите.  Има  ли  колеги,  които  още 

разсъждават? Мога ли да подлагам на гласуване вече? 

Режим на гласуване на това предложение.

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  1  (Румен  Цачев);  

против  –  17 (Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

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

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  

14



Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева); против – няма.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни 

проект на решение.

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  4  

(Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Румен  

Цачев).

Това е Решение № 4276 НС. 

Продължаваме  с  точка  4.  Господин  Арнаудов  има  още 

един доклад. След това е госпожа Иванова.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  и  още  една 

жалба,  постъпила  в  Централната  избирателна  комисия,  с  вх.  № 

НС-10-22 от  10.02.2017 г.  Жалбата  е  постъпила  в  16.33 часа  от  

Никола  Петков  Иванов,  председател  и  представляващ 

политическа  партия  „Национално  движение  „Единство“  Той 

обжалва нашие Решение № 4268-НС от 08.02.2017 г. Дал съм на 

администрацията за комплектувани и изпращане във ВАС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Доклад  и  постъпила  жалба  от  партия 

„Движение Презареди България“, представлявана от председателя 

й Николай Тихомиров Бареков, чрез адвокат Десислава Манолова 

от Софийска адвокатска колегия,  против Решение 4264-НС от 8 

февруари 2017 г. 

Докладвам  ви  и  постъпило  в  същия  ден  допълнение  към 

жалбата  с  вх.  № НС-10-21-1  от  10  февруари.  Жалбата  ще  бъде 

окомплектована  и  администрирана  към  Върховен 

административен  съд.  Колеги,  докладвам  ви  и  едно  заявление, 

постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-18 
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от  10  февруари  2017  г.  от  Георги  Стефанов  Неделчев, 

представляващ политическа партия „Български съюз за директна 

демокрация – БСДД“. Във връзка с наше решение 45-71, с което 

заличихме  същата  партия,  господин  Неделчев  ни  моли  да  им 

издадем  препис  от  протокола  с  вх.  № както  ви  го  цитирах  по-

горе, на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършената проверка на списъка 

на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, в който се 

установява, че общият брой установени коректни записи е 2 050 и 

следователно  представеният  за  проверката  списък  съдържа  по-

малко  от  2 500  избиратели.  Обръщам  внимание,  че  искането  е 

направено  във  връзка  с  това,  партията  да  си  подготви  жалба 

срещу  нашето  решение  за  заличаване.  До  Върховен 

административен съд.

Аз  разбрах,  че  има  практика  в  Централната  избирателна 

комисия  да  бъдат  издавани  преписи  от  протоколите.  Аз  обаче 

като докладчик по това заявление предлагам да не бъде уважено 

това искане и в тази връзка се позовавам на разпоредбата на чл.  

135, ал. 4, изречение последно от Изборния кодекс, който казва, 

че  при  поискване  от  партия  регистрирана  за  участие,  се  издава 

такъв протокол. Аз смятам, че тази партия не е регистрирана за 

участие и не следва да й се издава такъв протокол.

От  друга  страна,  допълнителен  аргумент  за  това  мое 

становище  е  обстоятелството,  че  при  подаване  на  жалба 

преписката  се  окомплектова  и  се  препраща  към  върховен 

административен съд.  Част  от  тази преписка е  и  протоколът от 

проверката на ГРАО в оригинал.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  считам,  че  трябва  да  му 

издадем  такъв  протокол  от  проверката,  след  като  се  запознае  

представителят на партията, пък точно може да прецени, че няма 

да  обжалва  решението.  Моите  аргументи  с  точно  в  обратната 

посока – защо трябва да обжалва, за дас е запознае. Напротив, той 

от протокола може да прецени, че няма нужда да обжалва и не 
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считам, че трябва да се хващаме сега за думите „регистрирана за 

участие“. На по-силното основание, пък и на партия, на която сме 

отказали, защо да не й дадем да се запознае?

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз подкрепям изцяло колегата 

Бойкинова, защото реално погледнато, получаването на протокол 

при условие, че ние сме заличили въз основа на самия протокол,  

тоест на проверката,  би могло първо да спести подаването и на 

второ  място,  все  пак  те  преди  да  дойде  преписката,  могат  да 

мотивират  своята  жалба  вътре  въз  основа  на  това,  което  е 

отразено в протокола и с оглед на което аз лично считам, че би 

следвало ние да им дадем копие от протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Колегата Ивков има думата, и да гласуваме.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колегата Андреев каза всъщност това, 

което  щях  да  кажа.  Само  ще  добавя,  че  е  много  по-силно 

основанието му, разсъждавайки логически, защото правото е все 

пак наука на логиката и не трябва всяка дума сама по себе си да 

взимаме, да се нуждае от проверка този, който не е регистриран и 

кой  може  да  поправи  това,  отколкото  този,  който  вече  е 

регистриран. Така че аз мисля, че има много по-голямо основание 

този, който не е регистрира. Според мен, регистриран за участие 

законодателят  е  имал  предвид  тук:  подава  заявление  за 

регистрация за участие. Аз така тълкувам този текст на кодекса, с  

оглед цялостния дух на кодекса.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само 

текст  ще  предложите  ли  за  регистрация,  или  просто  така  е 

предложението? Да се уважи искането, в такъв смисъл? Добре.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Формално,  предлагам,  да  вземем 

протоколно  решение,  с  което  да  уважим  искането  и  да  дадем 

исканията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Благодаря. Подлагам на гласуване това предложение и след това 

– на колегата Иванова.

Режим на гласуване.

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Александър 

Андреев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин  

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

Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  3  (Бойчо  Арнаудов,  Катя 

Иванова, Мартин Райков).

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има 

решение.

По дневен ред след това е 

По точка 1. Машинно гласуване.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  излязох  от  залата,  за  да 

уведомя нашата администрация да се съобрази с нашето решение 

и  след  тяхно  уверение,  на  13.02.2017  г.  ще  изпратят  сутринта 

документите в Агенцията за обществените поръчки въз основа на 

нашето решение, тъй като събота и неделя са почивни дни и вече 

ще доуточним, понеже има няколко варианта, за сроковете, които 

почват да текат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подготвено  е  решението  и  обявлението,  може  би  е  добре  да  ги 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Иска ли 

някой думата? 

Уважаеми колеги, обявлението е подготвено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 

днес  да  не се  пренатоварваме,  утре  ще погледнем документите, 

които така или иначе точно и правилно, както господин Райков 

каза,  Агенцията  за  обществени  поръчки  ще  публикува  в 
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понеделник,  така  че  утре имаме време да ги погледнем и да ги 

приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли 

в дневния ред някой нещо спешно? Заповядайте. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Получили  сме  писмо  от  Общинска 

избирателна комисия с-  Разград.  Прекратили са  пълномощия на 

Гецово,  Разград,  въз  основа  на  влязла  в  сила  присъда.  Моля 

просто да гласуваме, да изпратим стандартно писмо до ГРАО. Аз 

ще ви го докладвам като получа цялата преписка.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим 

на гласуване, колеги. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева); против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  с  това  закривам  днешната  Централната  избирателна 

комисия. 

Свиквам следващото заседание утре, в 13.00 часа.

Желая ви приятна вечер! 

(Закрито в 20.00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенографи:
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Нина Иванова

Юлия Стоичкова
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