
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 477

На 11 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.

Докладва: Таня Цанева

1а. Промяна в състави на районните избирателни комисии.

Докладва: Александър Андреев

2. Проект на решение относно контрола върху отпечатване 

на бюлетините.

Докладва: Севинч Солакова

3. Проект  на  решение  относно  реда  за  предоставянето  и 

разходването  на  средствата  за  медийни  пакети  в  изборите  за 

Народно събрание.

Докладва: Александър Андреев

4.  Проекти  на  решения  относно  поправки  на  технически 

грешки.

Докладва:  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна 

Сидерова

5. Проект  на  решение  относно  промяна  в  ОИК  –  Смолян, 

отлага.

Докладва: Метин Сюлейман



5а. Обсъждане  на  предложение  относно  провеждане  на 

референдум в община Трън.

Докладва: Катя Иванова

6. Доклади относно гласуването извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

7. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват:  Иванка  Грозева,  Ерхан 

Чаушев,  Бойчо  Арнаудов,  Румяна 

Сидерова,  Георги  Баханов,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман, Владимир 

Пенев, Катя Иванова

8. Доклад относно Обществения съвет към ЦИК, отлага.

Докладва: Цветозар Томов

9. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова

10. Доклади  по  писма  на  РПУ-та  и  постановления  на 

прокуратури, отлага.

Докладва: Георги Баханов

10. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен 

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВА: Емануил Христов.

Заседанието  бе  открито  в  13,45  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия, имаме необходимия кворум. 

Откривам днешното заседание.

Колеги,  имаме  голям  дневен  ред  днес.  Предлагам  Ви  да 

положим усилия и да се справим с тези точки, защото следващата 

седмица ще имаме вероятно още преписки.

Няма  да  Ви  чета  дневния  ред,  моля  погледнете  го  – 

публикуван е във вътрешната мрежа, публикуван е и на страницата 

на ЦИК. Моля за Вашите предложения за изменения и допълнения.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Пенев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Моля да включим нова точка, а 

именно Промени в  съставите  на  районните избирателни комисии. 

Имам предвид за Хасково – пристигнало е предложение за замяна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  това  да 

бъде нова т. 1а.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  За  т.  7  –  Искания  за  отваряне  на 

запечатани помещения, три.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

записах Ви.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  моля  да  върнем  разглеждането  за 

местния референдум в Трън.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  предложа 

това да бъде като т. 5а, след като минем с проектите на решения.

Други предложения? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов),  против – няма.

Приема се.

Преминаваме  към  т.  1  –  Проект  на  решение  относно 

регистрация на наблюдатели.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Колеги,  проектът  на  решение  е  в  моята  папка,  като  ви 

предлагам Проект на  решение относно  регистрация  на  сдружение 

„Земеделски младежки съюз“ за участие с наблюдатели в изборите 

за народни представители.

Постъпило е  заявление  № 1 от  10.02.2017 г.  от  сдружение 

„Земеделски  младежки  съюз“.  Към  заявлението  са  приложени 

необходимите  документи  –  удостоверение  от  Агенцията  по 

вписванията, от Министерството на правосъдието – както виждате, и 

другите необходими документи, и списък с имената на три лица.

На 10 февруари 2017 г.  в  ЦИК се получи по електронната 

поща  и  писмо  от  „Информационно  обслужване“  за  извършена 

предварителна проверка на лицата. Установява се, че към датата на 

регистрация лицата отговарят. Затова, ако искате да видим, защото е 

първо решение – основанията. След написването виждам, че не съм 

включила чл. 3, ал. 3. Ще го включваме или не?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да го включим.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Нали  пише,  че  отговарят  на 

решение…?

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Да,  пише,  че  отговарят  на  наше 

Решение № 4161. Затова дайте си мнението.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Достатъчни  са  тези  основания,  според 

мен.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Затова  Ви  предлагам  да  регистрираме 

сдружение  „Земеделски  младежки  съюз“  и  три  упълномощени 
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представители,  като  им  бъдат  издадени  удостоверения  и  бъдат 

вписани в публичния регистър. 

Решението подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ако  гледаме  формално,  не  са  налице 

според  мен  изискванията.  Защото  в  предмета  на  дейност  няма 

никъде защита на права.  Това,  което прочете  колегата  Цанева,  са 

целите. Но аз мисля, че можем да приемем, че ако в целите има… 

Предметът на дейност е в два реда – способстване за изграждането 

организационното,  културно и образователно развитие на младите 

хора като личности и добри граждани на Република България при 

спазване  на  Конституцията  и  законите  на  страната.  Дали  това 

съответства с политическите права трябва ние да преценим. Аз съм 

за  по-широк,  за  по-толерантен  поглед  в  такива  случаи.  Друг  е 

въпросът, че ме притесняват други неща тук, които Томов каза извън 

микрофон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Понеже  съм  бил  докладчик  по 

предишната  регистрация  –  за  президентските  избори  на  този 

земеделски  младежки  съюз.  Тогава  комисията  нямаше чак  такива 

съображения  за  предмета,  а  по-скоро  за  целите  на  младежкото 

сдружение  и  това  да  участват  млади  хора  в  наблюдението  на 

изборите. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, след кратко обсъждане на проекта 

предлагам  да  се  направи  и  допълнителната  проверка  по  т.  21  и 

тогава проектът за решение ще бъде докладван.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева – необходимо е да бъде направено.
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Продължаваме с т. 1а – Промяна в състави на РИК.

Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги, постъпило  е 

писмо  с  вх.  №  НС-15-18  по  електронната  поща  в  Централната 

избирателна комисия. Проектът е качен в моята папка и е проект № 

4298. 

Писмото е от Михаил Христов Лисков като пълномощник на 

Корнелия  Петкова  Нинова  –  председател  и  представляващ  на 

коалиция „БСП – лява България“, с което се иска освобождаването 

на досегашен член Надежда Борисова Колева-Стойчева от районната 

избирателна комисия – Хасково, и на нейно място да бъда назначен 

Бойчо  Георгиев  Бойчев,  пак  като  член  с  образование  –  и  степен 

магистър по право.

Към  уведомлението,  както  е  кръстено,  са  приложени 

заявление от Надежда Борисова Колева-Стойчева, с което тя желае 

да  бъде  освободена  като  член  на  РИК  –  Хасково,  поради  лични 

причини. 

Приложени са копие от дипломата за висше образование на 

кандидата  за  нов член и  декларация,  която е  изпратена,  тъй  като 

всичко в момента е по имейл, но оригиналите ще пристигнат.

С оглед работата на  районните избирателни комисии аз Ви 

предлагам да приемем това решение, с което да освободим  Надежда 

Борисова Колева-Стойчева и на нейно място да бъде назначен Бойчо 

Георгиев  Бойчев  като  член,  като  съответно  на  освободения  член 

бъде  анулирано  удостоверението,  а  на  новия  да  бъде  издадено 

удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  В мотивната част, където казваме „поради 

причини от лично естество“, след това има запетая. Нали причините 

са за тази, която освобождаваме?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  След това казваме „копие от дипломата“, 

без „и“.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще го поправя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други?  Не 

виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

няма.

Това е Решение № 4277-НС.

Преминаваме  към  т.  2  –  Проект  на  решение  относно 

контрола върху отпечатване на бюлетините.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, проектът на решение е във 

вътрешна  мрежа  в  папка  „Заседание  от  10  февруари“,  не  е 

прехвърлена моята папка в днешното заседание.

Знаете,  ние  с  протоколно  решение  одобрихме  проекта  на 

решение,  изпратихме  го  на  Администрацията  на  Министерския 

съвет,  на  министъра  на  финансите,  на  Печатницата  на  БНБ  и  на 

Министерството  на  вътрешните  работи.  Получихме  писма  за 

съгласуване.  Администрацията на Министерския съвет ни обърнаха 

внимание,  че  в  точката  за  получаване  на  бюлетините заедно  с 

Областна администрация сме предвидили районна администрация, 

предложиха да отпадне. Бележката им е резонна с оглед на това, че 

са част от администрацията на областите, областните управи.

Имаме бележка от Министерството на финансите – в точката, 

която урежда предаването на  бюлетините за  гласуване в секциите 

извън  страната.  Изрично  не  бяхме  записали,  че  присъстват  и 

представители  на  Министерството  на  финансите,  доколкото  се 
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позовахме на общите правила с посочване на изключенията с оглед 

на  участието  на  упълномощени  представители  на  Централната 

избирателна комисия при това предаване.

Обръщат  ни  внимание  в  т.  21,  че  проверката  на 

технологичния  брак  е  част  от  контрола,  който  осъществяват 

колегите  от  специализираното  звено  в  Министерството  на 

финансите,  които  имат  основна  характеристика  –  по  контрола  по 

прилагането на Наредбата за отпечатване на ценни книжа. Позовават 

се и на споразумението между Централната избирателна комисия и 

министъра на финансите.

Както вече казах, приемаме бележката на Администрацията 

на  Министерския  съвет  за  отпадане  на  представители  на  районна 

администрация  при  приемането  на  протоколите,  бюлетините  на 

територията на Печатницата,  приемаме предложението изрично да 

посочим и при предаването на бюлетините на Министерството на 

вътрешните  работи  наред  с  представителите  на  Централна 

избирателна  комисия  и  представителите  на  Министерството  на 

финансите.

И сега само няколко думи. Виждате, решението преповтаря 

структурата и почти  като цяло технологията по осъществяване на 

контрол по прилагането на Изборния кодекс.

Въвеждаме за пореден път електронната система в процеса 

по  контролиране  на  отпечатването  на  бюлетините.  След  като 

Печатницата на БНБ не е казала нищо в тази връзка, приемаме, че те 

са  съгласни с  въвеждането  на  тази електронна система,  което  ще 

бъде предмет на договарянето при възлагането на отпечатването на 

бюлетините.

Предлагам  да  приемем  това  решение  за  осъществяване  на 

контрол при отпечатване на хартиените бюлетините за изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  имам  само  едно  питане.  Тъй  като 

присъствах  на  унищожаването  на  бюлетините  при  изборите  за 

президент и вицепрезидент, от предпоследния абзац на решението, 

така както е формулиран, излиза, че ние само получаваме копие от 

екземплярите,  но не  фигурират подписи върху  тези протоколи на 

присъстващите членове на ЦИК. В тази връзка ми е въпросът – не 

следва  ли  да  се  допълни,  че  тези  протоколи  на  практика  се 

подписват и от нашите представители?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Естествено,  че  се  подписват 

протоколите,  но  тъй  като  не  се  казват  кои,  присъстват  и  кои  се 

подписват  от  Печатницата,  от  Министерството  на  финансите. 

Считаме, че всички присъстващи се подписват на тези протоколи.

Получаваме екземпляри и копия или копия от протоколите от 

проверката  на  технологичния  брак,  на  която  проверка  ние  имаме 

право,  но  не  сме  длъжни  да  присъствам.  А  в  качеството  на 

упълномощени  представители  и  задължително  присъствие  при 

самото унищожаване, разбира се, това присъствие се удостоверява с 

подписването.

Аз  нямам  нищо  против  да  включим,  че  упълномощените 

представители на ЦИК се подписват на тези протоколи, но тогава 

трябва  да  посочим,  че  тези  протоколи  се  подписват  от 

представителите  на  Печатницата  на  БНБ,…  (Реплика  на  Ивайло 

Ивков.)  Не,  на  проверката  на  технологичния  брак  можем  да  не 

присъстваме.  Там  можем  да  не  присъстваме,  но  на  самото 

унищожаване  Централната  избирателна  комисия изпраща  свои 

упълномощени представители.

Унищожаването – това е третия абзац в т. 21, унищожаването 

на  технологичния  брак  и  на  печатните  форми  се  извършва  в 

присъствието  на  упълномощени  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Докато в предходния абзац при проверката на 

технологичния  брак,  упълномощени  членове  на  ЦИК  може  да 

присъстват на тази проверка.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Но не е задължително.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, те са два етапа от този контрол в 

крайния процес от отпечатването на хартиените бюлетини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други въпроси? Не виждам. (Реплики.)

Въпросът всъщност е бил предложение.

Колега  Иванова,  бихте  ли  формулирали  предложението, 

което да подложа на гласуване.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  в  предпоследния  абзац  от  зад 

напред  в  решението,  там,  където  е  изписано  всъщност  изречение 

второ: „Екземпляри от протоколите от проверката на технологичния 

брак и на печатните форми, както и екземпляри от унищожаването 

на  технологичния  брак  и  на  печатните  форми,  се  предоставят  на 

ЦИК“,  да  се  редактира  по  начин,  от  който  да  е  видно,  че 

представителите  на  ЦИК  подписват  тези  протоколи,  а  не  само 

получават екземпляр от тях.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да се подписват и предоставят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Само едно разяснение.  Проверката на 

технологичния  брак  и  на  печатните  форми  се  извършва  от 

Министерството на финансите, от представителя на Министерството 

на  финансите и  от  Печатницата.  След  това  представители  на 

Централната  избирателна  комисия  присъстват  на  унищожаването. 

Тоест следят дали това, което е описано в протокола за проверка на 

технологичния  брак,  се  унищожава  в  пълен  обем.  Както  каза  и 

Севинч  Солакова,  това  са  два  етапа,  в  който  в  първия  не  го 

подписваме,  а  при  втория  –  удостоверяваме,  че  това,  което  е 

установено при тази проверка,  е унищожено в цялост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  тази  връзка  да  се  раздели 

предпоследния  абзац  –  едното  да  е  по  отношение  на  проверката, 
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както  каза  колегата  Солакова  –  че  там  не  е  задължително,  а  по 

отношение  на  унищожаването,  където  имаме  екземпляри  от 

протоколите, тези протоколи, така или иначе, се разписват, тогава да 

бъдат не само да се предоставят, а „да се подписват и предоставят на 

Централната избирателна комисия“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  тогава  ще  направя  едно 

предложение  този  абзац  просто  да  отпадне,  а  в  абзаца  за 

унищожаване  на  технологичния  брак  да  се  запише,  че  „за 

унищожаването  се  съставя  протокол,  който  се  подписва  от 

присъстващите представители и упълномощени членове на ЦИК“, а 

в предходния абзац да се добави едно изречение, че „екземпляр от 

протокол за проверката се предоставя на  Централната избирателна 

комисия“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, това обединява ли ЦИК? Чудесно.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

с последната корекция.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  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, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 4278-НС.

Продължаваме с т. 3 – Проект на решение относно реда за 

предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети 

в изборите за Народно събрание.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, в моята папка 

за  днешното  заседание  е  качено  писмото,  което  получихме  във 

вчерашния ден, вх. № НС-04-9 от 10.02.2017 г. от Министерството 
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на  финансите  във  връзка  със  съгласувателната  процедура  по 

предоставянето на медийните пакети.

Както  знаете,  съгласно  чл.  178  предоставянето  става  от 

Централната  избирателна  комисия,  съгласувано  с  Министерството 

на финансите.

В съгласувателното  писмо са  повдигнати  няколко  въпроса, 

чисто редакционни, във връзка с уточняването на точки, а именно, 

че те са по т. 1 и 2 – това е в т. 4, 5 и 19. В тази връзка в проекта, 

който е качен в днешната папка – това е проект № 4241, са нанесени 

тези корекции, свързани с допуснати грешки, както и по отношение 

на т. 14 – с оглед изменението на чл. 198, ал. 4 и 5, които поради 

включването на нова алинея, минаха и станаха т. 5 и 6. В тази връзка 

също е приета тази редакция и аз считам, че няма пречка те да бъдат 

нанесени в нашето решение.

От тук нататък стоят два въпроса,  които са повдигнати.  За 

едното  Министерството  на  финансите  подкрепя  това,  че  в  това 

решение  не  са  включени  декларациите,  които  следва  да  бъдат 

предоставени за пазарните цени, а с оглед текста на нашето Решение 

№ 4171-НС, в което в т. 26 ясно е записано, че цените и условията, 

които следва да предоставят медиите, трябва да не са по-високи от 

средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца.

Втората точка, която е поставена, е, че в редакцията на т. 18, 

в която пише, че договорът в случаите, в които не отговаря на някое 

от законовите изисквания, той не следва да бъде одобрен. Смятат, че 

би  трябвало  да  има  допълнително  уточнение,  тоест  нуждае  се  от 

допълнително  уточнение  какво  следва  да  се  разбира  под  „не 

отговаря  на  законовите  изисквания“.  Считат,  че  текстът  е  доста 

широко  определен  и  в  тази  връзка  предлагат,  ако  ние  решим,  да 

направим допълнителна редакция, тоест да включим какво ще бъде 

това несъответствие. 

Това  са  бележките.  Може  би  върху  тази  точка  следва  да 

имаме евентуално различно мнение, ако бъде изразено, или ако се 
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формира  друга  редакция  на  текста,  тоест  очаквам  колегите  да 

предложат. (Реплики.)

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Предлагам с оглед тази забележка чл. 18 

да придобие следния текст: „Договорът се одобрява от Централната 

избирателна комисия, ако отговаря на всички законови изисквания и 

влиза в сила от датата на одобряване“. Тоест да махнем „и“.

РЕПЛИКИ: Да, да. Съгласни сме. (Уточнения.)

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз не съм съгласна тук с писмото, в 

становището  им,  че  в  т.  14  е  отпаднало  предвиденото  от 

предходното  решение  на   ЦИК  декларация  от  доставчика  на 

медийни  услуги  да  представи  за  това,  че  е  обявила  цените  със 

съответствие  с  разпоредбата  на  чл.  198,  ал.  4.  Действително  в 

предишното  решение  ние  сме  написали,  че  цените,  обявени  от 

доставчика  на  медийни услуги,  не  могат  да  надвишават  средните 

пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди 

началото  на  предизборната  кампания,  за  което  доставчикът 

предоставя декларация. Това ни е от предишното.

В сегашния вариант на точката казваме само,  че трябва да 

отговарят на изискванията на чл. 198, ал. 4, тоест да не представят 

декларация.  А в  писмото  пише,  че  това  сме го  регламентирали в 

т. 26. Нищо подобно. Точка 26 е със съвсем друго съдържание.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Точка  26  на  Решение  №  4171, 

което е за условията и реда за предизборна кампания.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Това е съвсем друго решение. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нали го пишем в началото?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Няма пречка тук, в това решение, пак 

да си я добавим декларацията.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Направи предложение.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да остане ал. 4.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: То си е в чл. 198, ал. 4, но да оставим 

изискването да представят тази декларация.

Колеги, правя предложение в т. 14  да се включи изречението 

–  цените,  обявени от  доставчика  на  медийна  услуга,  не  могат  да 
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надвишават  средните  пазарни  цени  за  търговска  реклама  през 

последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания, за 

което  доставчикът  на  медийната  услуга  представя  декларация. 

Такава, каквато  е била практиката досега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предходното 

предложение  на  господин  Ивков  не  го  подложих  на  гласуване, 

защото видях пълно съгласие. Но ако искате, после отделно ще го 

подложа и него.

А по това предложение?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Правя едно предложение с оглед 

съгласувателното писмо. Предлагам всички предложения да бъдат 

отделно  гласувани,  за  да  можем  все  пак  да  имаме  по  отделните 

точки…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Напълно  се 

съгласих.

Други колеги? Не виждам.

Подлагам на гласуване редакцията  на т.  18,  предложена от 

господин Ивков.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  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,  Таня  

Цанева),  против – 1 (Александър Андреев).

Колеги, подлагам на гласуване предложението, формулирано 

от госпожа Бойкинова.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева),   против – 3  (Ерхан Чаушев, Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя Иванова).

Колеги, прие се това предложение.
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Кратък отрицателен вот. Когато министърът на финансите в 

рамките  на  своята  компетентност  дава  предложение,  свързано  с 

финансиране и счита, че определено действие, взето от друг орган, е 

правилно, по финансови въпроси аз бих слушала Министерството на 

финансите. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  тогава  с  така 

гласуваните  допълнения  и  предложения  да  го  гласуваме  вече  с 

номер  решението,  за  да  можем  да  го  публикуваме  на  нашата 

страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз си направих предложението по т. 18. 

То  беше  прието.  То  беше  абсолютно  козметично,  макар  и  да 

променя смисъла. Просто ние си направихме редакция на това, което 

сме искали да кажем. Забележката на министъра на финансите по 

тази точка – обръщам внимание – връщам Ви пак на т. 18, това, че я 

гласувахме с този текст, е хубаво, така е правилно според мен. Обаче 

той иска нещо друго. Счита, че по принцип е обща. Той това не го е 

видял, което ние променихме сега, а счита, че е обща и се нуждае от 

прецизиране, тоест да кажем на кои изисквания на закона. Аз това 

изобщо не го приемам, нищо, че е министър на финансите, не бих се 

съобразил. Просто обаче съм длъжен да обърна внимание, за да не 

си мислим, че сме изпълнили по т. 18.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  още  в  началото  казах,  че 

текстът  изисква  прецизиране,  защото  е  общ  по  отношение  на 

законови изисквания, а не по отношение на самата редакция.  Ние 

променихме  редакцията.  Така  или  иначе,  остава  общият  текст  за 

законовите изисквания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Смятам, че по линия на съгласувателната 

процедура  този,  който  изразява  становище,  трябва  да  направи 
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съответното предложение, а не просто да казва какво трябва да се 

направи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Мисля, колеги, че обсъдихме.

Можем ли сега да подложим на гласуване решението?

Подлагам на гласуване проекта на решение.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 4279-НС.

Продължаваме  със  следваща  т.  4  –  Проект  на  решение 

относно поправка на техническа грешка.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  в  моя  папка  за  днешна  дата 

имам  проект  на  решение  за  поправка  на  техническа  грешка  в 

Решение № 4230-ПВР от 06.02.2017 г. на ЦИК.

Условно казано е „техническа грешка“, тъй като в искането 

на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  1  от  Изборния  кодекс  Централната 

избирателна комисия реши:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 4230-

ПВР от 06.02.2017 г. на ЦИК, като навсякъде в решението вместо 

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

„Регионален  държавен  архив“  –  гр.  Плевен“,  да  се  чете  „отдел 

„Държавен  архив“  –  гр.  Плевен,  Дирекция  „Регионален  държавен 

архив“ – гр. Монтана“.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ще  обърна  внимание  в  „относно“  да  се 

посочи за какво се отнася решението, което се поправя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така предложения проект на решение ведно с 

допълнението, направено от господин Цачев.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева),  против – няма.

Това е Решение № 4280-ПВР.

Колеги, 15 минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  14  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги, поради отсъствие от залата на докладчиците по т. 4, 

т. 5 и т. 5а продължаваме с  т. 6 –  Доклади относно гласуването 

извън страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ще Ви направя 

няколко доклада тук от последните дни, които са се събрали. Ще се 

опитам да бъда кратка.

На  първо  място,  докладвам  Ви  вх.  №  НС-04-01-13/1  от 

10.02.2017 г., което пи имейл, и в оригинал. То е от Министерството 

на външните работи. Приложено ни изпращат грама от посолството 

на  Република  България в  Берлин,  с  която  отправят  следните 

предложения. На първо място, да бъдат обединени потвърдените на 
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интернет страницата на ЦИК заявления за гласуване извън страната 

за  избирателна  секция  в  Почетно  консулство  в  Хамбург,  която 

фигурира веднъж с адреса на консулството и втори път, като опция 

Хамбург, Почетно консулство.

Колеги, след извършената проверка се установи, че е имало 

запитване до Support – просто адресът на Почетното консулство е 

било  избрано  от  заявителите  като  място  и  това  е  установено  във 

връзка  със  сигнал,  подаден  в  Support  и  вече  е  направено 

обединението. Докладвам Ви го за сведение.

На  второ място,  на  интернет  страницата  на  ЦИК да бъдат 

маркирани  местата  във  ФРГ извън  ДКП  и  офисите  на  почетните 

консулства  по  начин,  с  който  да  се  уточнява,  че  избирателната 

секция ще бъде образувана само в случай на получаване на съгласие 

от германска страна на конкретния град.

Колеги, знаете, че ние в момента получаваме информация от 

Министерството на външните работи по отношение на съгласията на 

приемащите държави. Знаем, че в Германия има някои специфики. 

Знаете, че ги съобразихме при приемането на решението по чл. 12 в 

предходните  избори.  По  мое  мнение,  тъй  като  системата,  която 

върви чрез нашата интернет страница е със свободно посочване на 

местата и ние и към момента не знаем за коя друга държава би могло 

да не се получи съгласие. Аз лично считам, че не следва да се прави 

такова отбелязване, но предлагам да го обсъдим с оглед направеното 

предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изцяло  подкрепям 

предложението на колегата Ганчева, тъй като считам, че ние по този 

начин не бихме могли със звездички да отбелязваме. Независимо от 

това,  че  в  определена  държава  има  разрешителен  режим,  или  не, 

кодексът  е  ясен,  че  българските  граждани имат  право да  подават 

заявления за всички места. А с оглед исканото съгласие от страна на 

нашите  дипломатически  и  консулски  представителства  от 
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приемащата  държава  дали  ще  се  открият  или  не,  впоследствие  с 

нашето решение при определянето на местата, то тогава вече ще се 

вземе предвид дали в определената  държава имаме разрешителна, 

уведомителна или друга съгласувателна процедура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други становища? Не виждам.

В такъв случай към настоящия момент това е за сведение.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  ще  Ви  докладвам  като 

входящи  номера  няколко  писма,  които  по  своята  същност 

представляват искания от лица, които сочат, че вече са в списъка на 

успешно  потвърдените  заявления,  които  са  подали  на  нашата 

интернет  страница,  но  молят  предвид  някаква  грешка  от  тяхна 

страна да бъде преместено заявлението от едно място на друго. Това 

са писма, вх. № НС-00-45 от 11.02.2017 г., НС-00-43/1 от 11.02.2017 

г.  Тук  са  и  две  писма,  които  съм  Ви  докладвала  в  предходни 

заседания и ги отложихме за обсъждане. Също така вх. № НС-00-32 

от 06.02.2017 г., и вх. № НС-00-43 от 09.02.2017 г., както вх. № НС-

00-36 от 08.02.2017 г. и отново вх. № НС-00-36 от 08.02.2017 г. 

Колеги,  предлагам  да  обсъдим  как  ще процедираме  с  тези 

искания.  Припомням,  че  на  предходни избори,  както и работно с 

някои колеги ги обсъдихме, бяха около 3-4 такива искания за целия 

период на подаване на заявления за гласуване  извън страната чрез 

нашата  интернет  страница  за  президентските  избори  и  за 

референдума. Сега вече са около десетина тези постъпили искания. 

Тогава обсъдихме, че от съображения за сигурност не направихме, 

не  удовлетворихме,  като  местим  заявленията.  Обсъдени  бяха  с 

колеги, с които имахме възможност, единият вариант, колеги, е да 

удовлетворим исканията. Вторият вариант е, имайки предвид, че в 

чужбина,  знаете,  макар  и  вписани  в  избирателния  списък  лицата 

могат  в  изборния  ден  да  отидат  в  която  и  да  избрана  от  тях 

избирателна секция в удобно за тях място, да упражнят правото си 

на глас, като подадат съответната декларация, въпреки че са вписани 

в избирателния списък за друго място. Имаше и идеи да бъдат тези 
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лица махнати по наша заявка от списъка с успешно потвърдените и 

те да имат възможност да подадат наново заявление за посоченото 

от тях място. 

Колеги, ще изразя моето мнение. Предвид че при гласуването 

извън страната режимът, така да се каже, е либерален и това, което 

казахме, че лицето може да отиде в удобна за него секция, по мое 

мнение  бихме  могли  да  удовлетворим  тези  искания  с  едно 

съобщение – във връзка с постъпилите такива искания уведомяваме 

българските граждани, въпреки че са вписани в избирателния списък 

и са подали успешно заявление в изборния ден, биха могли в удобно 

за тях място да упражнят правото си на глас, независимо че вече са в 

списъка на успешно потвърдените заявления за друго място. 

Мотивът  ми  да  направя  това  предложение  е,  че  с  оглед 

обсъжданите  опасения  за  съображения  за  сигурност  при 

предходните избори – в интернет не знаем, и трябва да се свързваме 

с  лицата,  още повече към момента на дата 11 февруари, не знаем 

колко ще са тези искания. Аз считам, че се касае все пак за воля. 

Прави ми впечатление, че примерно на някои места става въпрос за 

съвсем друго място. 

Това е моето предложение, но естествено ще се съобразя с 

мнението на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не  мога  да  си  спомня,  може би  да  ми 

помогнете,  въпреки  че  бях  тук  и  на  работната  среща,  като  го 

обсъждахме  с  Външно  министерство,  както  направихме  и  на 

миналите  избори.  Но  гледам  сега,  примерно,  не  съм  ги  видял 

всичките,  но  в  папката  на  колегата  Ганчева  пише:  „Абит  Хан 

Аспарух.  Здравейте,  сбъркахме  при  подаване  на  регистрация  за 

гласуване  вместо  да  регистрираме  лицето…“  Значи,  те  са  други 

хора, които регистрират някакво лице и сега ни пишат мейл с това 

име, че сбъркали и на друго място… Аз Ви предлагам директно да 

ги взимаме за сведение такъв тип писма, без да извършваме каквито 
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и да е действия – каквото са подали, това да бъде в крайна сметка. 

Не можем изобщо да имаме някаква степен на достоверност дали е 

същото лице, което вече веднъж е заявило. Все пак при заявлението 

онлайн се спазват някои други процедури, дават се данни, докато 

такива писма от този тип предлагам за сведение да ги приемаме и да 

не извършваме абсолютно никакви действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други становища?

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Не  можах  да  разбера  думичката  „тип“. 

Понеже сме големи буквалисти, какво значи „тип“? Всяко искане за 

промяна да се взема за сведение, това ли е типът? Или типът е да се 

разграничават  едно  от  друго?  Господин  Ивков  говореше  за  един 

случай, но в тези седем случая, ако има един от тях такъв, в което се 

съмнявам, останалите шест поне ще са различни. 

С една дума, да бъда пределно ясен – какво значи „тип“?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не си спомням, въпреки че преди 

малко колегата Ивков се изказа, какво е имал предвид за „тип“, но в 

моя доклад използвах думата „аналогични“. Според мен, колеги, са 

аналогични. Защото във всички случаи седем, като са седем до този 

момент, само че двете  са – сега ми прави впечатление: „Абит Хан 

Аспарух“, без да е подписано, без да се сочи лице за контакт. Това е 

имейлът, входирано е два пъти – единият път на 10.02., другият път 

на 11.02. и подава информация, както колегата Ивков каза, за друго 

лице.  Аналогични,  защото  всъщност  се  свеждат  до  едно  –  имаме 

подадено едно успешно потвърдено заявление в списъка на успешно 

потвърдените и се иска промяна на място, за което е подадено.

Другите, има три заявления, препратени от „Информационно 

обслужване“,  тъй  като  не  касаят  технически  проблеми  и  те  не 

отговарят. Това е до Support. 

Другото  искане  по  електронната  поща  –  тук  лицето  е 

посочило как се казва и сочи телефон: „Казвам се Живка Бубалова-

21



Петрова и живея в предградие на Чикаго, Щатите. За регистрацията 

за предстоящите избори се регистрирах и исках да добавя Шамбург 

като населено място,  но заявлението ми е отишло към Генерално 

консулство  в  Чикаго.  Моля  да  бъде  прехвърлено  в  секцията  в 

Шамбург, тъй като живея в този район. 

Колеги, аз изразих становището и не го променям.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  С  други  думи, 

колеги, има такива писма, които са с по-висока степен на сигурност, 

че  това  е  лицето,  което ги  е  подало,  включително случаят,  който 

докладва госпожа Ганчева, свързан с обединяването на две секции. 

Там лицето и ЕГН си е посочило. Има такива, които съм убедена, че 

следва да бъдат за сведение, но ние сега говорим за принципа и има 

само седем такива.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Момент,  колеги!  В  миналите 

избори за целия срок, в който трябваше да се регистрират, бяха само 

едно или две, там колкото са. А в случая вече те са седем, като е 

стартирала процедурата от четвъртък. Лицето, което подава, то ясно 

и категорично знае от кой момент, в кое място желае да гласува. Аз 

лично  изцяло  подкрепям  предложението  на  колегата  Ганчева 

Централната избирателна комисия в тези случаи, първото, което е, 

ние нямаме право да заличаваме – от едното, и автоматично да го 

качваме в другото. Това нещо трябва да направи самото лице отново, 

а ние нямаме никаква сигурност, че ще го направи.

Вторият  аргумент,  който  е  по-силният  –  фактът,  че  е 

подадено заявлението за определеното място,  не лишава лицето в 

деня на изборите да се впише в списък в секцията, в която ще отиде 

да гласува. 

Включително  бих  предложил  да  качим  съобщение  на 

страницата  на  Централната  избирателна  комисия.  Не  чух  дали 

колегата Ганчева го е направила да се включи, че в случаите, че има 

такъв,  нали,  подадено  заявление  погрешно,  това  не  лишава 

избирателят сам по с ебе си да се регистрира, да се яви и да гласува в 

секция. (Уточнения.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  оперативен 

порядък  обсъдихме  още  аргументи.  Господин  Ивков  беше 

предложил за сведение.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Не можах да разбера,  мислех, че има и 

едно друго предложение – да се удовлетворят по конкретен случай 

отделните искания.  Нещо такова поне говореше.  Или може би не 

разбрах – както докладчикът, така и господин...

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, при моя доклад припомних 

каква  ни  е  била  практиката  и  какви  варианти  сме  обсъждали  с 

отделни колеги работно. Изразих моето лично мнение, че в чужбина, 

въпреки че си бил включен в една секция в избирателния списък, 

можеш в изборния ден да гласуваш в избрано, подходящо и удобно 

за теб място – можеш да отидеш и да си упражниш правото на глас, 

да си попълниш декларация.  Затова  считам,  че не би следвало да 

променяме вече и да ги махаме от списъка на успешно потвърдените 

заявления.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Чух да се разглежда конкретно и мисля, 

че към момента нито секции има организирани, нито общо взето е 

натрупан  масивът.  Може  към  настоящия  момент  хората  със 

свободна  воля да  могат  да  си променят  възгледите  за  света,  най-

малкото не са задължени да се закрепостяват в която да е точка на 

света.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Това 

е друго предложение.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  като  докладчик  ще  се 

съглася с колегата Чаушев. Към момента са седем. Част от тях се 

повтарят и може да ги разгледаме, ако искате, сега едно по едно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  ще  подлагам  на  гласуване  след  като  се  изчерпят 

желаещите за изказване, в случая реплика – заповядайте, господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като момента са седем и може да ги 

разглеждаме едно по едно, но в някакъв следващ момент ще станат 

77 или 777, така че дали ще имаме физическата възможност да ги 

гледаме едно по едно? И какво ще произведе това?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Това – като реплика към господин Чаушев ли да разбирам? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Това беше реплика и към Чаушев и към 

Ганчева, тъй като тя се съгласи с предложението на Чаушев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте за реплика, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не съм съгласен да се разглеждат. Съгласен 

съм  да  останат  за  сведение,  тъй  като  въобще  нямаме  никаква 

информация дали трето лице не злоупотребява със заявлението на 

друго лице.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Отказвам се от изказването. Същото щях 

да кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, не виждам повече желаещи.

Подлагам  на  гласуване  постъпилото  предложение  на 

господин Чаушев да се разгледат едно по едно.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Ерхан  Чаушев,  

Йорданка Ганчева,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова, Цветозар 

Томов),   против  –  13  (Александър  Андреев, Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Сидерова).
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Колеги, не получи мнозинство това предложение. Остават за 

сведение.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: По процедура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не  можах  да  разбера!  Приехме  по 

предложение  на  господин  Ивайло  Ивков,  подкрепено  от  цялата 

комисия, от тук нататък всичко да минава „от този тип“ – и тъй не 

разбрах кой е типът, но няма значение – да минава за сведение. Това 

ли е ситуацията?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев,  преписките,  които госпожа Ганчева  докладва  –  седем на 

брой, останаха за сведение.

Колеги, предложението на господин Ивков е било от тук за в 

бъдеще  преписките  да  бъдат  оставени  за  сведение.  Благодаря, 

господин Чаушев, че припомнихте на водещия – извинете, господин 

Ивков.

Подлагам на гласуване и предложението на господин Ивков – 

всички постъпили по име от тук насетне също да бъдат докладвани 

за сведение.

Колеги,  моля  да  гласуваме  предложението  на  господин 

Ивков.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев), 

против – 7 (Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка 

Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов).

Колеги, не постигна и това предложение мнозинство. 

Единственото,  което  е  ясно  към  настоящия  момент,  е,  че 

онези преписки – седем на брой, които преди малко докладвахте, 

включително и една по една, останаха за сведение, госпожо Ганчева.

Моля, продължете.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам Ви,  че  вчера в 

телефонен разговор господин Борислав Евлогиев, който е консул на 

Република  България в  Мадрид,  отправи  чрез  мен  искане  до 

Централната избирателна комисия за две места – Фрага и Лорет де 

Мар,  ще  ме  извините,  ако  не  ги  произнасям  правилно  –  това  са 

места, където има подадени заявления. За Фрага са 61 към момента, 

а за Лорет де Мар са 59, но същото място е изписано и с малки букви 

– аз ще помоля да гласуваме да ги обединим, едно заявление. Ще 

има вероятно избирателни секции, ще бъдат определени като места с 

избирателни секции и ни молят за контактите, които са посочени в 

системата,  чрез  която  се  подават  заявления  за  гласуване  извън 

страната – чрез нашата интернет страница. 

Припомням, че ние сме удовлетворявали такива искания при 

произвеждането на предходните избори. Ще Ви моля да гласуваме 

заявка  до  „Информационно  обслужване“  да  бъдат  извадени  от 

системата за  контакти и изпратени чрез Външно министерство на 

почетния консул в Мадрид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че няма никакъв проблем и не е 

нужно да се формализираме с оглед субекта, на когото ги изпращаме 

– нашите консулски представители или посолство. Освен това, това 

е част от правомощието ни по чл. 57, ал. 1 – ние го правим, за да 

облекчим  възможността  за  тези  хора.  Дори  без  да  искаме  бихме 

могли да го направим, за да улесним. 

Освен това тук говорим на протокол и е ясно, че е постъпило 

искането  по  телефон.  Всичко  това  се  протоколира.  Не  мисля,  че 

повече формализиране е необходимо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Пропуснах в доклада си. Господин 

Евлогиев посочи имейл, който е с „МFA.bg“, нали, на който да му 

бъдат изпратени. Но аз предлагам и на имейла, посочен от него, и на 
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Външно министерство. Ще Ви помоля да подложите на гласуване и 

да обединим с Лорет де Мар, където има 59. Разликата, колеги, е в 

„Мар“. Едното е с малка буквичка, а другото е с голяма буквичка. 

Видно е, че става дума за едно и също място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване и двете предложения.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

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

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – 1 (Александър 

Андреев).

Продължете.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писма, вх. № 

НС-22-22 от 08.02.2017 г.  и № НС-22-21 от 08.02.2017 г.  Това са 

писма, изпратени на имейла на Централната избирателна комисия и 

са  във  връзка  с  многобройни  опити  да  си  подаде  заявление  чрез 

нашата интернет страница, но е давало някаква грешка. Моля да ме 

упълномощите да ги изпратим на Support и от там да им отговорят 

на тези лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов), 

против – няма.

Колеги, давам 10 минути почивка.
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(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  17  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум.

Продължаваме заседанието си с  т.  4 –  Проект на решение 

относно поправка на техническа грешка.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  допуснали  сме 

поправка  на  техническа  грешка  в  Решение  №  4202-НС,  с  което 

назначихме районната избирателна комисия в Тринадесети изборен 

район  –  Пазарджишки,  като  грешката  е  в  презимето  на  член  на 

районната избирателна комисия.

Предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  допуснем 

поправка на техническа грешка в решението, което споменах, като 

името  на  член  на  районната  избирателна  комисия в  Тринадесети 

изборен  район  –  Пазарджишки,  да  се  чете  „Ивайла  Николова 

Георгиева“ вместо „Ивайла Николаева Георгиева“.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

Проектът на решение е в моя папка за днешното заседание, 

№ 4296.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване този проект на решение.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4281.

Господин Сюлейман, вторият Ви проект.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Продължавам със следващия проект 

на решение. Той е под № 4295 в моя папка за днешното заседание.

То е за поправка на техническа грешка в Решение № 4213-

НС,  с  което  сме  назначили  районната  избирателна  комисия  в 

Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за изборите за народни 

представители на 26 март 2017 г.

Грешката  е  в  изписване  името  на  член  на  районната 

избирателна комисия, като са разменени презимето и фамилията на 

този член. С оглед на това предлагам да приемем решение, с което 

да допуснем поправка на техническа грешка в Решение № 4213-НС 

от  03.02.2017  г.,  като  името  на  член  в  районната  избирателна 

комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски,, да се чете 

„Добромир  Запрянов  Кузманов“  вместо  „Добромир  Кузманов 

Запрянов“.

Решението подлежи на обжалване.

За  тази  грешка  сме  уведомени  с  писмо  от  районната 

избирателна комисия, вх. № НС-05-6 от 10.02.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване този проект на решение.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

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

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

Колеги, това е Решение № 4282-НС.

Следващ докладчик е госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа,  в  папка  с  моите  инициали 

проектът е № 4289. Става дума за поправка на техническа грешка в 

изписването на решението за назначаване на районната избирателна 

комисия – Враца, като срещу името на един от членовете на РИК – 

Враца, е останалата политическата сила, която го е предложила. За 
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това сме сигнализирани от районната избирателна комисия с писмо, 

постъпило по електронната поща, вх. № НС-05-12/1 от 10.02.2017 г. 

Виждате,  че  в  проекта  не  е  записано,  че  подлежи  на 

обжалване, но ще „Подлежи на обжалване“ това решение, ако бъде 

прието.

Виждам, че практика е да не изписваме писмата, с които сме 

сигнализирани, така че Ви предлагам в този проект да бъде по същия 

начин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

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

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

Колеги, това е решение № 4283-НС.

Колеги,  трябва да вземем решение относно датата,  часът  – 

крайната дата и крайния час за подаване на документи за участие в 

обществената  ни  поръчка и  за  датата  и  часа  за  отваряне  на 

офертите.

Колеги, моля за предложения.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Предлагам крайният час да е 16,30 ч. на 

22.02.2017 г., а датата за отваряне на офертите да пак 22.02.2017 г., а 

часът да е 17,30 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложението за подаване на оферти за документация за участие в 

обществената  поръчка  за  осигуряване  на  машинно  гласуване  – 

датата е 22.02.2017 г., 16,30 ч. – краен час за подаване, и 17,30 ч. – за 

отваряне на офертите.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

Томов),   против  –  4  (Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

Ганчева, Румяна Стоева-Сидерова).

Отрицателен вот.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах „против“, защото считам, че 

срокът  е  прекалено  дълъг  и  няма  да  може  да  бъде  изпълнена 

поръчката. Говорихме в зала за осем, спорихме за седем дена, че са 

много и изведнъж вместо седем станаха осем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други отрицателни вотове? Не виждам.

Продължаваме със следваща т. 4 – поправка на техническа 

грешка, само че тя е в изборна книга.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проект е № 4301. Той е на база на 

запитване  по  телефона  и  няколко  писма  от  различни  районни 

избирателни комисии, които има в мен, в колегата Андреев. Мисля, 

че има и в други колеги.

Допуснали сме сериозна техническа грешка в изборна книга 

№ 70, като изброяване на документите, които представят партиите. 

Заедно с предложението за кандидатски листи сме описали старите 

книжа, поради което Ви предлагам да отменим Приложение № 70 от 

изборните  книжа  за  произвеждане  на  изборите  за  народни 

представители, утвърдено с Решение № 4117-НС от 24.01.2017 г. и 

да  утвърдим  образец  на  изборна  книга  –  Приложение  №  70-НС, 

съгласно  приложението.  Виждате  и  приложението,  което  е  към 

решението. Намаляват се броя на книжата ,които сме изброили. Те 

са три, а не една книга. Всичко това го събрахме в една книга.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари?

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.

Уважаеми колеги, ако ще правим корекция в този регистър, 

по т. 1, която е към т. 4, мисля, че както в долната точка, направо да 

посочим кое е приложението. Става дума за приложението п чл. 255. 

Всъщност трябва да посочим две приложения. Тъй като това е общ 

регистър и за партиите,  и за инициативните комитети и да кажем 

Приложение – мисля, че е № 66, или Приложение № 67 от изборните 

книжа.

Другото,  мисля,  че  е  съществено,  както  тук  преди,  не  е 

включено  когато  става  дума  за  инициативния  комитет, 

инициативният  комитет  заедно  с  тези  неща,  които  са  посочени, 

прилага и списъка на избирателите. Той не е посочен и също е вид 

изборна книга.

Законът казва – инициативният комитет към предложението 

прилага  заявлението-декларация,  пълномощно,  ако  има, 

приложението и списъкът с избирателите,  които са в подкрепа на 

регистрацията му. Той се прилага по-късно, но той се прилага точно 

към това предложение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги,  приемам 

предложенията на господин Цачев.

В т. 1 освен Приложение № 66/Приложение № 67-НС.

Точка 2 е във вида, в който е в момента.

Нова  т.  3,  която  е  Списък  за  избиратели,  които  подкрепят 

регистрацията  на  независим  кандидат.  Приложението  е  №  69. 

Прилага  се  от  инициативните  комитети  при  регистрация  на 

независим кандидат, като пояснение в „италик“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов),  против – 3  (Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова).

Това е Решение № 4284-НС.

Гласуваме  писмото,  с  което  да  го  изпратим до  „Държавен 

вестник“.

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),   против  –  3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).

Заповядайте, госпожо Солакова, за отрицателен вот.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съвсем накратко.

Колеги,  първо,  че  това  не  е  от  изборните  книги,  с  които 

Централната избирателна комисия трябва да се ангажира. Правим го 

с оглед улесняване на работата на районните избирателни комисии, 

но  с  допускането  на  грешки  не  помагаме  нито  на  Централната 

избирателна комисия, а още по-малко на районните. В момента, ако 

те  имат  изготвени  вече  регистри,  защото  е  част  от  тяхната 

оперативна работа и е в рамките на тяхната компетентност как ще си 

организират  приемането  на  документите  и  вписването  им  във 

входяща  тетрадка,  регистър  или  както  и  да  го  наричаме.  Затова 

гласувах „против“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме  със  следваща  т.  5  –  Проект  на  решение 

относно промяна в ОИК – Смолян.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ще помоля да отложим този проект, 

тъй  като  очакваме  декларация  от  лицето,  което  трябва  да  бъде 

назначено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме с 

нова  т.  5а – Обсъждане на предложение относно провеждане на 

референдум в община Трън.

Заповядайте, госпожо Иванова, относно местния референдум 

в Трън.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  както  знаете,  на 

9 февруари Ви докладвах постъпило писмо от кмета на община Трън 

с приложено към него решение на Общински съвет – Трън, който е 

гласувал да бъде проведен местен референдум на 26 март 2017 г. с 

въпрос: „Съгласни ли сте община Трън да не одобрява устройствени 

планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства“. 

В  писмото  Ви  припомням  само,  че  е  записано,  понеже  ЦИК 

изпълнява функциите на централна комисия за местни референдуми, 

има  правомощия  да  следи  изпълнението  за  прякото  участие  на 

гражданите  и  Изборния  кодекс,  моли  за  нашето  положително 

становище  местният  референдум  в  община  Трън  да  се  проведе 

заедно  с  насрочените  на  26  март  2017  г.  избори  за  Народно 

събрание. 

Колеги,  аз  много  внимателно  прегледах  разпоредбите  на 

Изборния  кодекс.  Там  не  открих  нещо,  което  да  касае  пряко 

Централната  избирателна  комисия.  В  същото  време  обаче  се 

порових  в  архива  на  нашите  решения  и  установих,  че  с 

Решение № 1216-НС/МР от 03.10.2014 г. ЦИК се е произнесла със 

свое  решение  в  подобен  казус,  който  е  касаел  провеждането  на 

местен  референдум,  едновременно  с  изборите  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. 

Аз го поставям на вниманието на комисията и в случай че се 

вземе решение, да гласуваме дали да не трябва и в този случай да се 

постанови някакво решение или просто да върнем някакъв отговор с 

писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

КАТЯ ИВАНОВА: Ако позволите да си допълня доклада. Аз 

не  намерих  правна  норма  нито  в  Закона  за  прякото  участие  на 

гражданите, нито в Изборния кодекс, която да ни задължава ние да 

вземем решение, че те трябва да проведат на същия ден, в който са и 

изборите  за  народни  представители,  и  своя  местен  референдум. 

(Уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

Вашите становища по тази кореспонденция по тази преписка.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, моето мнение е, че не е редно да се 

осъществява на една и съща дата както местен  референдум, така и 

изборите за народни представители, които предстоят.

Разбира се, ние нямаме и правомощия по Изборния кодекс да 

даваме разрешение или да не даваме дали да се произвеждат на тази 

дата, но аз разсъждавам от гледна точка на това след като ни питат, 

какво е нашето становище. Трябва да изследва да се има предвид, че 

ако  на  една  и  съща  дата  има  местен  референдум,  секционните 

избирателни комисии не могат да се припокриват с тези, назначени 

за изборите. Те трябва да работят в отделни помещения. Те трябва да 

предават и отчитат резултатите от местния референдум след това на 

общинската  избирателна  комисия.  Те  следва  да  получават 

възнаграждения и  разходите  за  местния  референдум са  изцяло  от 

общинския бюджет. Всички тези и ред други неща трябва да се имат 

предвид  от  общинския  съвет  и  от  местната  администрация  при 

организацията и произвеждането на този референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други становища?

РУМЯНА  СИДЕРОВА: То  не  е  друго,  защото  беше 

алтернативно  дадено  неговото  становище.  Но  аз  считам,  че  не 

можем да попречим да се прави местен референдум, а примерът на 

държавата  как  може  да  правим  национален  референдум  с 

национални  избори  и  с  частични  местни  избори  е  абсолютно 
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неудачно. Още повече че тук е различна комисията, която ги прави. 

С тези допълнителни изисквания, които господин Цачев каза, трябва 

да се пише, че референдумът се прави от общинската комисия, от 

други секционни комисии и бюджетът е за сметка на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Всъщност  госпожа  Сидерова 

изложи това, което исках да кажа, в първата част на изказването си. 

И  аз  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  не  може  да 

попречи да  бъде  направен местен референдум.  Още повече ние в 

този си мандат по отношение на местния референдум в Радомир – 

тогава мисля, че имаше запитване до председателя на Централната 

избирателна комисия, тя изложи тук, ние тогава съдействахме, така 

да се каже – не само с Решение № 1216, което се цитира от госпожа 

Иванова като докладчик. 

Споделям  изложеното  от  госпожа  Сидерова,  че  не  може 

Централната избирателна комисия да бъде пречка за провеждане на 

местен референдум – не само там,  но където и да било на друго 

място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Единственото, което да добавя – 

да  им  пуснем  едно  такова  писмо.  Тоест  да  не  се  произнасяме  с 

решение, в което да обективираме, а просто едно писмо, с което да 

им кажем, че в тази връзка следва да бъде организирано.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  струва 

ми се, че становището, че ЦИК няма правомощия е безспорно. Но 

нека да отговорим с едно писмо в този смисъл – община Трън да 

бъде наясно за всички действия, които ще следва да предприеме, за 

да  съумее  да  организира  произвеждането  на  този  референдум, 

съвместно, разбира се, с други органи и с общинската избирателна 

комисия.

36



Продължаваме със следваща т. 7 – Искания за отваряне на 

запечатани помещения.

Уважаеми колеги, мисля, че това е част от рутинната дейност 

на  Централната  избирателна  комисия.  Молбата  ми  е  когато 

докладвате,  да  докладвате  в  съкратен  вариант  исканията,  а  ние 

можем  да  видим  останалата  част  от  информацията  на  нашите 

компютри. 

Първи докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

днешна дата под № 4264 – това е номерът на проекта, е качен проект 

за решение относно искане за отваряне на запечатано помещение в 

община Метковец, област Монтана, в което се съхраняват изборните 

книжа и  материали от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  през  2011  г.  и  изборите  за  членове  на  Европейски 

парламент  от  2014  г.,  народни  представители  през  2014  г.  и 

произведените  местни  избори  през  2015  г.  и   национален 

референдум през 2016 г.

Постъпило е писмо, № ЦИК-14-15 от 08.02.2017 г. на ЦИК, от 

инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец. (Реплики.)

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Гледам,  че  пише  „които  се  съхраняват 

раздел“, но какво значи?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Разделно, да. (Реплики.)

РУМЕН ЦАЧЕВ: Може би в отделни клетки?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И какво значи това сега? С мрежа ли е, 

или без мрежа? (Реплики между Румен Цачев и Ерхан Чаушев.)

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, много Ви моля!

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  момента,  заради  идиотиите  ти  в 

момента  губиш  времето  на  цялата  централна  комисия.  Това  е 

положението! Игрички-шегички. Вместо да се занимаваме с важни 

въпроси,  се  занимаваме  било  разделно  или  не  било  разделно. 

(Реплики  на  Румен  Цачев.)  Ти  пък  свърши  важните,  че  да  се 

занимаваме с време – разделно. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  оттеглям  този 

проект.

В  същата  папка,  под  №  4251  е  качен  проект  с  искане  за 

отваряне на помещение в община Хайредин, област Враца, в което 

се  съхраняват  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.

Постъпило  е  писмо,  вх.  №  ПВР-14-41  от  07.02.2017  г., 

подписано от кмета на община Хайредин. Разрешаването се иска с 

цел предаване на книжата и архивирането във връзка с изтеклия срок 

на  книжата  за   изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката през 2011 г.

Предлагам Ви проекта и при изпълнение на наше Решение 

№ 2662 да им разрешим отварянето на запечатаното помещение.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

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

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

Уважаема госпожо Грозева, Решението е № 4285-ПВР/МИ.

Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият проект, колеги, е с № 4281 

– искане за отваряне на запечатано помещение в община Козлодуй, 

област Враца.

С вх. № ПВР-06-43 от 09.02.2017 г. е пристигнало писмо от 

кмета на община Козлодуй, който ни моли да разрешим достъп до 

запечатаното  помещение,  в  което се  съхраняват  изборни книжа и 

материали  от  изборите  за  народни  представители  на  5  октомври 

2014  г.,  с  цел  преместването  им в  друго  помещение,  за  да  може 

настоящото  помещение  да  бъде  използвано  за  съхранение  на 
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изборни  книжа  и  материали  от  предстоящите  избори  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Предлагам  Ви  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение при спазване на наше Решение № 2662-МИ/НР.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня 

Цанева),  против – няма.

Уважаема госпожо Грозева, номерът на решението Ви е 4286-

НС.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам още едно, извинете.

Проектът е с № 4284 – в същата дата е.

Искането за отваряне на помещение е за община искане за 

отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Вълчедръм,  област 

Монтана.  В  него  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е с цел предаване на изборните 

книжа в отдел „Държавен архив“ – гр. Монтана.

Писмото,  което  е  пристигнало,  е  с  вх.  №  МИ-14-47  от 

09.02.2017 г., подписано е от кмета на община Вълчедръм. Подробно 

е  описано,  както  виждате,  къде  се  намира  помещението  –  в 

общината.

Предлагам Ви да разрешим отварянето на помещението във 

връзка с извършване на експертиза и предаване на подлежащите на 

архивиране документи в отдел „Държавен архив“ – гр. Монтана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
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Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 4287-ПВР.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Съжалявам,  че  вдигам  ръка,  обаче  е 

спешно това, което ще докладвам. 

Става въпрос за искане за отваряне на запечатано помещение 

в  искане за  отваряне  на  запечатано  помещение в  община Кубрат, 

област Разград.

С писмо, вх. № МИ-14-5 от 02.02.2017 г., ни молят във връзка 

с  предстоящите  частични  избори  да  им  разрешим  в  изборите  на 

19 февруари 2017 г.  при евентуален втори тур помещението.  Има 

проект на решение в моя папка. То е съобразено изцяло с подобно 

решение,  което  сме давали  и  то  е  Решение  № 4073 във  връзка  с 

провеждане  на  частични  избори  в  Крумовград.  Същите  са 

текстовете, абсолютно както е било, съм Ви представил проекта. 

Моля  да  им  разрешим  отварянето  на  помещението  с  цел 

прибиране на торбите и  бюлетините на изборите, насрочени на 19 

февруари  2017  г.,  включително  и  при  евентуален  втори  тур. 

Достъпът да се извършва съобразно наше Решение № 2662. Това е 

смисловата част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева),  против – няма.

Решението е № 4288-МИ.

Продължете.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Следващото  е  искането  за  отваряне  на 

запечатано помещение в община Разград, област Разград.
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С вх. № ПВР-14-32 от 06.02.2017 г. е постъпило искане от 

кмета на община Разград, област Разград, за разрешаване на достъп 

до запечатано помещение, в което се съхраняват  изборни книжа и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

републиката от 2011 г., съответно с цел предаване на материалите в 

ТД  „Държавен  архив“  –  гр.  Разград.  Предлагам  да  разрешим 

отварянето на това помещение, което е описано в решението.

Достъпът да се извърши по наше Решение № 2662. Съответно 

за  извършените  действия  да  представи  всички  документи  за 

предаване на материалите в ТД „Държавен архив“. По стандарт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-

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

Решението е № 4289-ПВР.

Следващ докладчик е господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  моя  папка  за  днешно 

заседание е проект на решение № 4254.

Постъпило  е  искане  с  писмо,  вх.  №  ПВР-14-40  от 

07.02.2017 г.,  от  кмета  на  община  Кнежа,  област  Плевен,  за 

разрешаване на достъпа до запечатано помещение, намиращо се в 

сградата на бившето НПК в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71, ет. 4, 

стая  № 15,  в  което се  съхраняват  изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с извършване на окончателна 

експертиза  и  предаване  на  книжата  и  материалите  на  отдел 

„Държавен архив“ – гр. Плевен, за съхранение и архивиране.

Предвид  изложеното  предлагам  да  разрешим  отваряне  на 

запечатаното  помещение  във  връзка  с  извършване  на  тази 

експертиза.
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Виждате решението, абсолютно стандартно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-

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

Колеги, това е Решение № 4290-ПВР.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам Ви само за сведение 

писмо от кмета на община Руен, вх. № ЦИК-14-3/1 от 07.02.2017 г. – 

искане  за  отваряне  на  помещение,  но  в  него  има  книжа  от 

националния референдум, така че Ви го докладвам само за сведение 

сега.

И  още  едно  писмо  –  от  кмета  на  община  Никопол, 

вх. № ПВР-06-44  от  09.02.3017  г.,  с  което  ни  изпраща  копие  от 

протокол на комисията за отваряне на помещение и копие от заповед 

№  44  от  06.02.2017  г.  за  съставяне  на  комисия.  И  двете  са  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме искане с вх. № ПВР-14-42 от 

08.02.2017 г. от кмета на район „Връбница“ за отваряне  на изборно 

помещение, в което се съхраняват книжа от изборите за президент и 

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

архивиране на изборните книжа и унищожаването на тези, които не 

подлежат на архивиране.

Проверила  съм.  Само  тези  книжа  се  съхраняват  в  това 

помещение, поради което Ви предлагам проект № 4268 за отваряне 

на помещението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-

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

– няма.

Това е Решение № 4291-ПВР.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.

По имейла в Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-

14-46 от 09.02.2017 г. е постъпило искане от община Севлиево, тъй 

като там, колеги на 19 февруари 2017 г. има частичен избор за кмет 

на кметство Градница, община Севлиево, който е насрочен с указ на 

президента и желаят да им бъде разрешено да отворят стая–архив в 

приземния етаж в административната сграда на община Севлиево, 

пл.  „Свобода“ № 1,  която е използвана за  съхранение на изборни 

книжа и материали от произведените избори за общински съветници 

и за кметове през 2011 г., като помещение за съхранение на торбите 

с  бюлетините, екземплярите от протоколите и останалите книжа и 

материали,  както  и  от  произведения  избор  за  кмет  на  кметство 

Идилево, община Севлиево, на 5 юни 2016 г.,

В моя папка има проект на решение. Обадих се по телефона, 

за  да  уточня  със  секретаря  на  община  Севлиево  дали  искат 

предварително това помещение с цел пренареждане или искат точно 

за конкретния ден да приберат изборните книжа. Уточниха, че искат 

само за прибиране на изборните книжа и материали от частичния 

избор на 19 февруари. Така че Ви предлагам проекта за решение, с 

който да им разрешим да отворят запечатано помещение стая-архив 

с описание къде точно се намира, съгласно решението, съдържащо 

материали от изборите през 2011 г. – местни избори за  общински 

съветници и  кметове,  както  и  частичен  избор  за  кмет  на  село 

Идилево, община Севлиево, на 5 юни 2016 г.  с цел прибиране на 

книжата и материалите с цел прибиране на книжата и материалите 
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от  частичния  избор  за  кметство  Градница,  община  Севлиево,  на 

19 февруари 2017 г., след което помещението да бъде запечатано по 

реда на наше Решение № 2662-МИ/НР, като съм упоменал изрично, 

че  при  евентуален  втори  тур  разрешаваме  отварянето  на 

помещението на 26 февруари 2017 г. – това е вторият тур, в 19.00 

часа,  като  след  прибирането  на  торбите  с  бюлетините  и  другите 

книжа и материали същото да бъде запечатано по реда на т. 29 от 

наше Решение № 2662-МИ/НР.

Моля Ви, уважаема госпожо Председател, да го подложите 

на гласуване, ако няма предложения за допълнения или изменения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

Решението е № 4292-МИ.

Госпожа Иванова е следващ докладчик.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е искане, вх. 

№ ЦИК-14-4 от 07.02.2017 г., от кмета на община Струмяни, област 

Благоевград,  господин  Емил  Илиев  за  отваряне  на  запечатано 

помещение, което се намира в мазето на сградата на общината и в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и 

от  произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.  Искането е да се отвори 

запечатаното  помещение,  за  да  може  книжата  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  да  бъдат  предадени за  извършване  на 

експертиза.
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В  решението  е  указано,  че  срокът  на  съхранение  по 

отношение на изборните книжа за изборите за общински съветници 

и кметове от 25 октомври 2015 г. по чл. 457, ал. 5 от ИК не е изтекъл.

По отношение на другите книжа – за изборите за президент и 

вицепрезидент, са налице съответните правни основания –  да бъдат 

предадени  за  експертиза  на  „Държавен  архив“,  поради  което  Ви 

предлагам решение в този смисъл.

Решението – не знам защо е в моя папка от 8 февруари 2017 г. 

Помолих да бъде прехвърлено, но не е прехвърлено и е под № 4262. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.

Колеги, Решението е № 4293-ПВР-МИ.

Господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане  в  ЦИК  с  вх.  №  ПВР-14-45  от  09.02.2017  г.  от  Ивайло 

Камаджиев – кмет на община Нови пазар, за разрешаване на достъп 

до  запечатано  помещение,  което  се  намира  в  приземния  етаж  на 

административната  сграда  на  община  Нови  пазар,  ул. „Васил 

Левски“ № 3, 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“ – гр. 

Шумен.

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение, 

което  е  в  моя  папка  за  днешното  заседание  с  №  4294.  То  е 

аналогично на всички онези, които бяха докладвани досега. 
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Предлагам да гласуваме този проект на решение, с което да 

разрешим отваряне на запечатаното помещение, което се намира на 

приземния етаж в административната сграда на община Нови пазар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветозар Томов),  против – няма.

Това е Решение № 4294-ПВР.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

следващото искане,  което е постъпило в Централната избирателна 

комисия  за  отваряне  на  запечатано  помещение.  То  е  от  кмета  на 

община  Дряново.  Особеното  в  този  случай  е,  че  искането  е  за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от произведените избори за Народното събрание 

на 5 октомври 2014 г. Тъй като срокът за съхранение на тези изборни 

книжа  и  материали  още  не  е  изтекъл,  предлагам  да  отговорим  с 

писмо на господин Мирослав Семов – кмет на община Дряново, че 

на този етап към настоящия момент тези изборни книжа и материали 

не подлежат на предаване на „Държавен архив“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-

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

– няма.

Колеги, следващ докладчик в зала по тази точка е господин 

Пенев и след това госпожа Нейкова.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  Ви  писмо,  вх. № 

ПВР-14-39 от 07.02.2017 г. от кмета на община Угърчин с искане за 

разрешаване  достъпа  до  запечатано  помещение,  находящо  се  в 

самостоятелна част от помещението на Службата по строителство и 

инвеститорски  контрол,  използвано  като  архивохранилище  от 

администрацията, в което се съхраняват изборни книжа и материали 

от  произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с извършване на 

експертиза  и  предаване  на  книжата  и  материалите  в  отдел 

„Териториален архив“ – гр. Ловеч, Регионална дирекция „Архиви“ – 

гр. Монтана.

Предлагам  Ви  да  разрешим  отваряне  на  запечатаното 

помещение. Достъпът да се осъществи по реда на т. 30 от Решение 

№ 2662-МИ/НР от  18 октомври 2015 г.  на  ЦИК.  За  извършените 

действия да се съставят протоколите по т. 31 от същото решение. 

Съответните  книжа  след  приключване  на  експертизата  да  бъдат 

изпратени на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

против – няма.

Това е Решение № 4295-ПВР.

Следващ докладчик е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е  № 

4279 относно искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Борово,  област  Русе,  в  което  се  съхраняват  книжата  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

през 2011 г. във връзка с тяхното предаване в отдел 
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Писмото,  което  е  постъпило  от  кмета  на  общината  е  с 

вх. № ПВР-14-44 от 09.02.2017 г. Както Ви казах, то е във връзка с 

предаване в отдел „Държавен архив“. 

Предлагам да вземем решение, с което да разрешим отваряне 

на помещението и да бъдат извършени всички необходими действия 

във връзка с това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

против – няма.

Колеги, това е Решение № 4296-ПВР.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  следващият  проект  е  с 

№ 4285  относно  искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в 

община Две могили, област Русе, в което се съхраняват книжата и 

материалите  от  произведените  избори  за  общински  съветници  и 

кметове и президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г.

Искането  е  във  връзка  с  предаването  в  отдел  „Държавен 

архив“.  Предлагам  Ви  да  вземем  решение,  с  което  да  разрешим 

отваряне на запечатаното помещение, което е посочено в проекта на 

решение, както и да бъдат извършени всички последващи действия, 

посочени в проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  Режим 

на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-

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

Решението е № 4297-ПВР.
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Колеги, чух че има предложение за  нова точка в дневния 

ред – Жалби и сигнали.

Въпросът е  – разглеждане на жалби и сигнали или само и 

единствено уведомяване за администриране?

Колеги,  нека без да се формализираме в точката,  да бъдем 

уведомени за администриране.

Заповядайте.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

постъпила жалба от Цветан Петков Петков срещу Решение № 4263-

НС  от  08.02.3017  г.  на  Централната  избирателна  комисия  за 

регистриране  на  коалиция  „Движение  Да  България“  за  участие  в 

изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Преписката 

ще  бъде  окомплектована  и  администрирана  към  Върховния 

административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Насрочено  е  делото  на  господин 

Христо  Йорданов  Цанков  срещу  Наше  Решение  №  4217  на 

13.02.2017 г. Аз предлагам да не присъстваме, жалбата е просрочена 

и ще бъде прекратено производството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Евентуално  ще 

бъде прекратено. Евентуално.

Колеги, виждам, че никой не се възпротивява на това.

Преминаваме към т. 9 – Доклади по писма.

Моля, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешна 

папка – ако не са прехвърлени за днес, трябва да са от 10.02.2017 г.

Доклад „Инвентаризация – оценка и брак“. 

Ще започна  по  извършената  експертна  оценка  –  оценка  за 

брак, предложените за бракуване материални активи.

Колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-09-31 от 10.02.2017 г. на 

госпожа Манолова – директор на дирекция „Администрация“,  във 
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връзка  с  представената  докладна  записка  заедно  с  доклад  на 

Комисията  по  инвентаризация,  направеното  предложение  и 

протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  за 

привличане на независими експерти, които да извършат оценка на 

предложените  за  бракуване  материални  активи  е  представено 

становище от независими оценители – виждате имената им, трима. С 

вх.  №  ЦИК-00-168  от  10.02.2017  г.  те  предлагат  поради 

невъзможността  да  бъдат  ползвани  заради  физическо  и  морално 

изхабяване,  отстраняването  на  повредите би било нерентабилно и 

затова  като  по-удачно  тяхното  бракуване.  По  отношение  на 

бракуването на електроника, електрически и хардуерни периферни 

устройства  и  мобилни  телефони  те  предлагат  това  да  бъде 

извършено чрез предаване на лицензирана фирма за утилизация или 

преработка  на  електронното  оборудване.  А  механичните  уреди  и 

предмети – чрез унищожаване от назначена за целта комисия и по 

решение,  разбира  се,  на  тази  комисия  могат  да  бъдат  предадени 

метални елементи за скрап.

В тази връзка се предлага от администрацията да се одобри 

представения доклад – становището на оценителя, да бъде одобрено 

извършването  на  разход.  Помните,  по  тяхната  оферта  ние  вече 

гласувахме да се привлекат тези експерти-оценители и разходът да 

бъде 490 лв. 

Затова  Ви  предлагам  направеното  предложение  да  бъде 

одобрено, включително и този разход в размера, който е посочен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  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),  против 

– няма.
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Приема се.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

инвентаризацията  в  Централната  избирателна  комисия,  знаете,  че 

докладвах докладна записка,  включително доклад от председателя 

на  Комисията  по  инвентаризация  госпожа  Ганка  Герасимова  – 

председател на комисията, назначен със заповед № 175 от 22.12.2016 

г.  на  председателя  на  Централната  избирателна  комисия.  Този 

доклад не съдържаше инвентаризация в частта на разчетите, поради 

което сега Ви представям на вниманието докладна записка,  вх. № 

ЦИК-09-17/1  от  10.02.2017  г.  с  приложени  доклад  от  госпожа 

Герасимова  –  председател  на  Комисията  по  инвентаризация,  към 

който са приложени 13 протокола и едно приложение-протокол за 

бракуване на задбалансови активи в употреба.

Във  връзка  с  извършената  инвентаризация  и  така 

представената преписка искам да кажа, че считам, че бихме могли да 

констатираме  едно  успешно  провеждане  на  инвентаризацията, 

защото виждате, че за първи път през 2017 г. успяваме голяма част 

от  въпросите,  които  са  стояли  при  инвентаризацията  2014  г., 

последно 2015 г., едва сега са открити някои счетоводни документи 

и е уточнен произходът на определени пасиви или активи. Остават 

няколко въпроса за доизясняване. 

Виждате по предложението на госпожа Герасимова,  че има 

констатации  на  Комисията  по  инвентаризация  с  предложения. 

(Реплики.)

Уважаеми колеги, с оглед на проявения интерес от колегите 

по представената документация и тъй като тя съдържа доста на брой 

приложения към доклада на председателя на Инвентаризационната 

комисия,  а  още  повече  че  не  съм  запозната  подробно  с  всеки 

протокол, за да мога да Ви го докладвам и не считам, че мога да го 

правя, предлагам да го отложим за понеделник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Както и колегата докладчик каза, аз 

пък  не  считам,  че  следва  да  се  отлага  за  понеделник.  И  да  се 

запознаете,  колега  Докладчик,  считам,  че  не мога  да  се  променят 

протоколи, които са обективирали волята на Инвентаризационната 

комисия.

Предлагам да преминем към одобряване или към гласуване, 

каквото трябва да го направи комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване отлагането за понеделник.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Метин  Сюлейман,  Севинч 

Солакова),   против  –  10  (Александър  Андреев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, надявам се да сте 

успели да се запознаете с приложените протоколи към доклада на 

Инвентаризационната комисия. 

Виждате,  че  по  самия  доклад  заедно  с  констатациите  има 

предложения  на  тази  комисия.  Предлагам  да  ги  одобрим  с 

изключение на т. 4, която отделно искам да Ви докладвам, за да мога 

да  получа  и  Вашето  съдействие  при  взимането  на  окончателното 

решение.

Така както са направени предложенията, да приемем доклада 

на  Инвентаризационната  комисия  –  направените  предложения  на 

този етап, с изключение на т. 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване без т. 4.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-
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Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),   против  –  1  (Георги 

Баханов).

Приема се.

Заповядайте за отрицателен вот.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:   Гласувах  „против“  приемането,  тъй 

като  видях,  че  тук  фигурират  имена  на  колеги,  които  ги  няма  в 

момента,  евентуално за да изразят  своето мнение и становище по 

доклада.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, по отношение на 

този протокол по т. 4 в частта относно налични активи по салдо към 

31.12.2016 г. в общ размер по тази сметка 4831 в размер на 3650 лв., 

комисията  е  констатирала,  че  от  тях  2100 лв.  са  гаранция  по 

действащ договор. По това няма проблем. Внесен е депозит от 100 

лв. от инициативен комитет за националния референдум през 2016 г. 

Този  депозит  не  подлежи  на  внасяне,  но  не  е  постъпвало  към 

настоящия момент искане за неговото възстановяване.  Внесени са 

депозити от 600 лв. за избори през 2014 г. от инициативни комитети 

със  заличена  регистрация,  500  лв.  са  внесени депозити  за  избори 

през 2014 г. И за двата избора става дума, без данни за заличаване на 

регистрацията. 

И 350 лв.  са  крайно салдо към 31.12.2013 г.  –  без изяснен 

произход.  По  отношение  на  първата  звездичка  по  тази  т.  2  и  по 

отношение  на  последната,  по  т.  1  –  няма  предложение,  по  то 

последната  точка  –  да  се  извърши  проверка  по  сметката  на 

Централната избирателна комисия в БНБ, за да може да се установи 

произходът на тези средства в размер на 350 лв. 

По  отношение  на  националния  референдум  –  внесеният 

депозит,  би  трябвало  ние  да  го  възстановим,  като  за  целта  да  се 

изиска от инициативен комитет „Справедливост“ актуална банкова 

сметка, по която да бъдат преведени средствата.
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По  отношение  на  депозитите,  внесени  от  инициативни 

комитети в изборите за Европейски парламент имаме регистрация, 

обявена  за  недействителна  на  независим  кандидат  Александър 

Райков  Алексиев.  Не  намерих  тази  хипотеза  да  позволява 

възстановяване на депозита и решение в този смисъл на Централната 

избирателна комисия няма.

По  отношение  на  втория  депозит  за  европейските  избори 

имаме заличена регистрация на независим кандидат Янаки Ганчев 

Ганчев.  В  този  случай  решението  на  Централната  избирателна 

комисия за заличаване на регистрацията с оглед на това, че отговаря 

на изискванията на закона,  това е основание за възстановяване на 

депозита. Но решение на ЦИК за възстановяване на депозит нямаме.

Уважаеми  колеги,  по  отношение  на  изборите  за  народни 

представители  има  няколко  внесени  депозита  от  инициативни 

комитети за  участие  на  регистрирани  независими  кандидати  в 

съответните районни избирателни комисии. От тези – на Станислав 

Георгиев Иванов, на Веска Атанасова Волева, на Симеон Стоянов 

Генов и на Андреан Киров Георгиев, аз Ви предлагам единствено по 

отношение  на  инициативен  комитет  за  издигане  на  Станислав 

Иванов  и  на  Симеон  Генов  да  бъдат  предприети  действия  по 

възстановяване  на  депозитите,  тъй  като  на  съответните  районни 

избирателни комисии заедно със заличаването имаме произнасяне и 

влязло в сила решение и в тази част за възстановяване на депозита 

след  влизане  в  сила  на  решението  за  заличаването.  Поради  това 

всички  останали  депозити,  за  които  нямаме  решение  както  на 

районните избирателни комисии или законово основание за това те 

да  бъдат  преведени  по  сметка  на  Фонда  за  лечение  на  деца  към 

министъра на здравеопазването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам коментари.

Моля да гласуваме тези предложения.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

против – няма.

Примат се.

Госпожо Солакова, продължете със следващия си доклад, но 

преди  това  ще  помоля  госпожа  Иванова  кратко  –  жалба  за 

администриране, и упълномощавам госпожа Солакова да води.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Постъпила  е  жалба  до  Върховния 

административен съд от Яне Георгиев Янев срещу Решение № 4263-

НС от 08.02.3017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Движение 

Да България“ за участие в изборите за народни представители.

Предлагам  преписката  да  се  комплектува  и  администрира 

към Върховния административен съд.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Продължаваме по т. 9 – Доклади по 

писма.

Колеги,  докладвам  Ви  вх.  №  НС-03-24  от  09.02.2017  г.  – 

писмо  от  главния  секретар  на  Министерския  съвет с  приложено 

проект за писмо – указание, по контролно-техническата подготовка, 

което традиционно се изпраща на областните управители, кметове 

на  общини  и  министри,  които  имат  определена  компетентност  в 

работата  на  подготовката  и  произвеждането  като  министърът  на 

външните работи, на вътрешните работи, на регионалното развитие 

и благоустройството, в случая – и на образованието и науката.

Уважаеми колеги, проектописмото е прегледано и от нашата 

администрация  и  по  преписката  имаме  обяснителна  записка  с 

вх. № ЦИК-09-32 от 10.02.2017 г. от нашите колеги юристи Лилия 

Богданова и Нина Димитрова.

В  тази  връзка  те  посочват,  че  при  отразяване  на 

обнародването  на  промените  като  изменения  и  допълнения  в 

Изборния кодекс, а неслучайно може би, макар да няма задължение 

Администрацията  на  Министерския  съвет,  изрично  посочва  коя  е 
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последната актуализация на Изборния кодекс с оглед на това, че то 

се  адресира  до  най-широк  кръг  адресати,  за  да  няма  проблеми  с 

актуална редакция на закона.

Нашите  колеги  предлагат  да  се  допълни  в  тази  част 

„Държавен вестник“ с бр. 85 и бр. 97. Предлагам да посочим това в 

писмото до главния секретар.

Освен това  при посочване на приложенията,  нямаме пълно 

съответствие  с  наименованията  на  приложенията  на  образци  на 

изборни книжа, одобрени с наше Решение № 4117 и в тази връзка се 

предлага да обърнем внимание на главния секрета Да съгласуваме 

проекта  на  писмо  във  връзка  организационно-техническата 

подготовка, като направим тези две бележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, моля да гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица 

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

против – няма.

Приема се.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  има  още  едно 

писмо, с което са ни изпратили от Министерския съвет за повторно 

съгласуване  на  изисквания  за  отпечатване  на  определен  брой  и 

набор  книжа  във  връзка  с  подготовката  на  изборите.  Моля  да 

обърнете внимание на вх. № НС-03-10/1 от 09.02.2017 г.

Тук  в  случая  искам  да  ви  кажа,  че  ние  съгласувахме  по 

принцип  изискванията  за  изработка  на  тези  изборни  книжа,  като 

направихме  бележки  и  направихме  предложение  във  връзка  със 

запитването  дали  може  във  форма  А3  да  бъдат  изработени  два 

протокола по Приложение № 76 и 78. В тази връзка ние приехме 

Приложение  №87-КМ  и  Приложение  №  87-ЧМ,  одобрихме  нов 

образец на изборна книга във връзка с решението за организиране на 
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машинно  гласуване  във  всички  секции.  В  тези  връзка  те  ни 

уведомяват,  че от представения списък на изборни книжа отпадат 

тези протоколи, които вече няма нужда да бъдат изработени – така, 

както беше и предложението на Централната избирателна комисия. 

Освен това обаче те посочват, че по аналогия на протокола на 

РИК във връзка с решението на Върховния административен съд от 

заданието  са  изключили  протокол  на  секционна  избирателна 

комисия,  Приложение  №  87-НСХ  и  Приложение  №  87-НСЧ  по 

аналогия на нашето съгласие по отношение на протокола на районна 

избирателна  комисия  да  отпадне  Приложение  №  88-НСХ,  като 

остане  за  изработка  Приложение  №  88-НС-КМ  поради  факта,  че 

машинно гласуване ще има във всички изборни райони. 

Предлагам да обсъдим този въпрос дотолкова,  доколкото в 

неофициален ред ние разсъждавахме по въпроса и като че ли тогава 

надделя становището да не даваме съгласие на Министерски съвет 

да  се  изключат  Приложение  №  87-НСХ  от  протоколите  за 

секционните  избирателни  комисии.  Поради  направеното  писмено 

официално предложение от страна  на Министерски съвет,  поради 

липсата на данни какъв брой да се посочи, с който да разполагат в 

Министерски съвет от тези протоколи за секционните избирателни 

комисии  аз  предлагам  да  одобрим  направеното  становище  от 

Министерски съвет за изключването на Приложение № 87-НСХ и 

Приложение  №  87-НСЧ,  както  и  да  дадем  съгласие  формата  на 

протоколите № 76 и 78 да бъде А3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? 

Гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам вх. №НС-03-25 от 09.02.2017 г. Изпратен ни е препис от 

Постановление № 33 от 09.02.2017 г. за изменение и допълнение на 

Постановление  №  31  на  Министерски  съвет  от  31.01.2017  г.  за 

приемане  на  план-сметката  за  разходите  по  подготовката  и 

произвеждането  на  изборите.  Параграф  2  ни  касае  дотолкова 

доколкото става въпрос по предложение на определения заместник 

министър-председател  и  министър  на  отбраната,  съгласувано  с 

Централната  избирателна  комисия  да  се  направи  допълнение  към 

тези разходи и свързани с машинното гласуване.

Колеги, моля да погледнете в моя папка вх. № НС-04-02-2 от 

10.02.2017  г.  писмо от  заместник-главен  секретар  на  МВР главен 

комисар Арабаджиев с приложени образци на удостоверения, които 

ще бъдат издавани от МВР във връзка с чл. 263 от Изборния кодекс. 

Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Колеги, във вътрешната мрежа, тъй като резолюцията е във 

вътрешна  мрежа  с  вчерашна  дата  ЦИК-07-55  е  качен  превода  на 

въпросника  за  Молдова.  За  информация  ви  го  казвам.  Вече  го 

одобрихме и трябва да го изпратим.

С вх. № ЦИК-07-134 от 08.02.2017 г. сме получили писмо от 

ЦИК-Грузия, с което молят да прегледаме информацията за нашата 

Централна  избирателна  комисия,  която  бяхме  гласували миналата 

година. Предлагам да го предам това писмо на госпожа Жекова, тъй 

като там трябва да се промени цифрата. Другото вече е гласувано. 

С вх.  № ЦИК-07-12 сме получили електронния вестник на 

Международния  институт  за  мониторинг  и  развитие  на 

демокрацията – Санкт Петербург. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Припомням,  преписката  от  сутринта  да  ми  я  дадете  да  я 

преразпределя.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моля  да  ме  включите  в  „Доклади  по 

писма“ и ще докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  е  Ваше  ред, 

господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Докладва  ви  НС-06-21  от  03.02.2017  г. 

Получили сме уведомление от кмета на община Средец с броевете и 

въпросните номера на секции. За сведение, уважаеми колеги. 

Докладвам  ви  с  вх.  №  НС-00-39  от  08.02.2017  г.  от 

„Информационно  обслужване“  уведомление  от  „Информационно 

обслужване“ доколкото обслужва нашата страница, че са активирани 

интернет  страниците  на  РИК-овете,  съответно  са  архивирани 

въпросните елементи, включително имаме и достъп до тях. 

Уважаеми колеги, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  Ви 

благодаря, господин Чаушев

Следващ докладчик в зала е господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Няколко  входящи  номера,  които 

предлагам да гласуваме анблок. 

Входящ № ПВР-04-01-27 от 06.02.2017 г., ПВР -04-02-28 от 

06.02.2017  г.,  НР-04-02-4  от  07.02.2017  г.,  ПВР-04-02-29  от 

06.02.2017 г. и ПВР-04-02-29 от 07.02.2017 г.

Уважаеми  колеги,  от  различни  районни  полицейски 

управления са пристигнали искания за предоставяне  на съответни 

страници  от  документации  на  различни  подписки.  Стандартните 

отговори: приложено изпращаме заверени копия от исканите от тях 

документи и исканите данни за това кой е предоставил списъка и 

кой от Централната избирателна комисия ги е приел.

Благодаря ви. Моля да ги подложите за гласуване анблок.

59



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  Ви 

благодаря за прекрасните доклади, господин Баханов.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  докладва  ви  НС-22-15-1  от 

09.02.2017  г.  от  Кирил Лозанов.  Благодари  ни  за  бързия  отговор. 

Това  е  във  връзка  с  изпратено  писмо  дали  може  да  се  проведе 

събрание на кинолозите в България. 

Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладва  ви  НС-15-13  от 

08.02.2017  г.  Получили сме  сигнала,  който  23  РИК е  подала  към 

областния  управител  за  състоянието  на  компютрите,  които  са  с 

недостатъчна  памет,  бавни  и  т.н.  Сигналът  е  подаден  вече  на 

областния управител, така че ние само ще укажем съдействие, ако 

нямате нищо против. Тези, които отговаряме за София ще проверим 

дали на комисията са създадени вече условия

За сведение. 

Въз основа на поправка на техническа грешка в решение за 

назначаване на член на 24 РИК направили сме поправката. Постъпи 

молба  за  издаване  удостоверение,  но  то  вече  е  издадено  и  е 

изпратено в комисията. Тя е била с вх. № НС-05-18-2 от 09.02.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако си спомняте с вх. № МИ-

15-60-1  от  07.02.2017  г.  беше  постъпило  искане  от  Общинска 

избирателна  комисия  –  Ветово  да  им  се  преизчисли 

възнаграждението,  да  променим методиката,  с  която се  изчислява 

възнаграждението на общинската избирателна комисия. 

Предлагам  ви  да  им  изпратим  отговор,  че  методиката  за 

определяне на възнагражденията е определена с еди-кое си решение, 

изменено  и  допълнено,  за  да  получават  командировъчни  разходи 

тези,  които  живеят  в  различни  населени  места.  Уточняваме,  че 

месечното възнаграждение се изчислява за календарен месец и няма 

основания за изплащане на извънреден труд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  –  

няма.

Следващ докладчик е госпожа Ганчева.

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

06-45  от  11.02.2017  г.  То  е  пристигнало  от  Район  Одесос.  За 

сведение ни изпращат заповед за отваряне на помещение, ведно с 

протокол. За сведение, колеги. 

Докладвам  ви  превод,  получен  към  ЕП-03-1,  индекс  3  от 

08.02.2017  г.  Колеги,  аз  на  предходно  заседание  ви  докладвах  и 

получения материал на английски език. Става въпрос за документа, 

който приехме да не изразяваме становище във връзка с регистъра за 

прозрачност. 

За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Следващ докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-15-63  от  10.02.2017  г.  сме 

получили  писмо  от  председателя  на  ОИК-Козлодуй  във  връзка  с 

наше писмо № МИ-15-45 от 27.01.2017 г. на Общинска избирателна 

комисия – Козлодуй, извършила проверка и ни отговарят, че лицето 

Емил Алексиев  Тодоров  заема  държавна  или  обществена  изборна 

длъжност в община Козлодуй. Лицето Емил Тодоров е избрано за 

общински  съветник  с  Решение  №  130  от  26.10.2015  г.  на  ОИК-

Хайредин.  Това  е  във  връзка,  както  знаете,  с  една  преписка  от 

Районна прокуратура за две лица – Емил Алексиев Тодоров и Крум 

(сега не мога да възпроизведа името). Ние сме изпратили запитване 

за  проследяване  дали  лицата  заемат  държавна  или  обществена 

изборна  длъжност,  тъй  като  са  лишени  с  присъда  от  правото  на 

заемане. Това ви го докладвам за сведение.

Следващото  е  също  за  сведение,  колеги,  НС-06-8  от 

10.02.2017 г.  То ни е изпратено от община Стара Загора,  като ни 

изпращат  покана  за  провеждане  на  консултации  и  за  определяне 

съставите  на  ЦИК  на  територията  на  община  Стара  Загора  за 

произвеждане  изборите  за  Народно  събрание  на  26  март  2017  г. 

Както знаете ние ги приобщаваме и съответно се качват в нашата 

вътрешна мрежа за сведение и за обобщена справка.

Последното е с вх. № МИ-10-4 от 09.02.2017 г. – искане от д-

р Иван Димитров Стойнов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ в 

община  Златица,  област  София.  Господин  Стойнов  предлага  да 

бъдат  освободени  като  членове  на  ОИК  –  Златица  Маргарита 

Харалампиева  Петрова  със  съответното  ЕГН  и  Елка  Райчева 

Кръстанова със съответното ЕГН и предлага на тяхно място да бъдат 

назначени други две лица. Тъй като към искането не са приложени 

никакви документи и заявления за отказ на лицата или за искане за 

прекратяване  предсрочно  на  пълномощията  ви  ги  докладвам  за 

сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева

Следващ докладчик е господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от кмета на община 

Никола  Козлево.  Входящият  номер  на  писмото  е  ПВР-06-40  от 

07.02.2017 г. То е във връзка с информация, която ни се предоставя в 

изпълнение на Решение № 4074-ПВР-МИ от 06.12.2016 г. Това е във 

връзка  с  предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

от 2012 година в Държавен архив. 

Към  писмото  са  приложени  заверени  копия  от  приемо-

предавателен протокол от 23.01.2017 г., заверено копие от писмо с 

изх.  № 91-00-11 от 19.01.2017 г.,  акт за унищожаване на неценни 

документи с изтекъл срок за съхранение, заверено копие на писмо с 

входящ номер от 24.01.2017 г. както и заверено копие на протокол от 

06.02.2017 г. за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок 

за съхранение. 

Докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладва ви за 

сведение  получено  писмо  по  електронната  поща  и  след  това  в 

оригинал с вх. № НС-15-16 от 08.02.2017 г. от Районна избирателна 

комисия Бургас, която ни изпраща за сведение Решение № 00-9-НС 

от  07.02.2017  г.  за  назначаване  на  сътрудници  –  двама  IT 

специалисти и четирима специалисти, както и за определянето на 7 

специалисти в деня на изборите и след това с оглед предаването на 

изборните книжа и материали. Не знам дали тези решения да не ги 

слагаме  в  отделен  класьор,  който  да  може  да  бъде  обособен  в 

администрацията и там да се съхраняват с оглед или по РИК-овете. 
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Според  мен  е  по-добре  в  отделен  класьор,  в  който  да  бъдат 

приложени, тъй като имахме такова и от Стара Загора,  което пак 

докладвах.  Там  отказахме,  искаха  допълнителен.  На  други  места 

сигурно колегите също ще получават за отделните райони. Може би 

е добре да се съхраняват на едно място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да 

обособим един отделен класьор, а след изборите вече ще приложим 

съответните преписки по РИК-ове. 

Продължаваме с господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в папка с мои инициали на 08.02.2017 г. не знам 

дали е приложен тогава и превода, е постъпило с вх. № НС-20-13 от 

08.02.207  г.  искане  от  Флориан  Хасел,  който  е  журналист  за 

кореспондент  за  Централна  и  Източна  Европа  на  вестник  „Зюд 

Дойче Цайтунг“ с оглед искане за интервю във връзка с въпроси, 

свързани  с  машинното  гласуване.  Тъй  като  е  постъпило  като 

официално писмо, а вътре са поставени въпроси, които са свързани 

от  къде  ще  бъдат  набавени,  цитирани  са  страни  като  Еквадор, 

Филипините, защо в Норвегия и Холандия, където вече не се гласува 

ние сме възприели да бъде гласувано. Независимо, че е поискано да 

бъде  това  чрез  телефонен  разговор  аз  предлагам  да  пуснем  едно 

писмо на  господина  да  ни  предостави  в  писмен  вид  какви  точно 

въпроси  ще  бъдат  поставени  с  оглед  да  бъде  подготвен  отговор, 

който ще внеса в Централната избирателна комисия и след което да 

му бъдат изпратени, тъй като считам, че би следвало и коректно да 

бъде  определена  позицията  в  тази  връзка  на  Централната 

избирателна комисия. Ако сте съгласни?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Гласуваме.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  
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Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова),  

против – 1 (Йорданка Ганчева)

Следващ докладчик е госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  изпратим 

отново  писмо  във  връзка  с  решението  и  концепцията,  която 

одобрихме за разяснителна кампания за тези избори. Спомняте си, 

че изпратихме писмо на 07.02.2017 г., с  което поискахме господин 

Иван Гетов, като директор на Дирекция ГРАО в Министерство на 

регионалното  развитие  и  благоустройството  да  ни  изпрати  на 

технически носител данни за трите имена и адреса на лицата, които 

навършват 18 години през тази година към датата на изборите, за да 

им изпратим отново лично писмо. 

Разбрах днес от председателя, че в телефонен разговор с него 

той  е  отказал  да  изпрати  тези  данни,  така  че  ви  предлагам  да 

изпратим  писмо  до  министъра  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството. Текстът е в папката са моите инициали, с който 

да  уведомим  министъра,  че  с  писмо  с  посочен  номер  от  дата  7 

февруари  2017  г.  и  на  основание  протоколно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия,  както  и  чл.  57,  ал.  1,  т.  9  от 

Изборния  кодекс  и  посочената  правна  норма  от  Закона  за 

гражданската регистрация сме поискали от директора да ни изпрати 

тази  информация.  Но  тъй  като  до  настоящия  момент  не  сме  я 

получили, молим министърът да разпореди на господин Гетов да ни 

я предостави.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева),  

против – няма.
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РОСИЦА МАТЕВА: Последно съобщение.

Колеги, в папката на госпожа Солакова, предполагам, че от 

09.02.2017  г.  е  качена  програмата  за  семинара  с  Националното 

сдружение на общините в Република България с вх.  № НС-23-07. 

Моля да се запознаете, за да го обсъдим по-нататък, ако някой има 

предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

В тази връзка, колеги, във вчерашно заседание е публикуван 

протокол от срещата на 08.02.2017 г. с представители на Държавна 

агенция „Електронно управление“. 

Колеги, спомняте си, че тогава ни информираха, че следва да 

подкрепим или не подкрепим и да дадем евентуални предложения 

по  промените  в  проекта  –  така,  както  са  дадени  по  указания  на 

управляващия орган и да изберем лице, което да бъде координатор 

от страна на Централната избирателна комисия.

Моля ви това да бъде една от точките, ще я внеса в дневния 

ред  в  понеделник.  Моля ви да  помислим и по предложението  по 

дейност първа с разширяване евентуално на дейността. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  в  понеделник  – 

10.30 часа.

(Закрито в 17,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:
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Катя Бешева

Красимира Николова
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