
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 482

На 17 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  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 4309-НС.

Докладва: Румяна Сидерова

1а.  Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор.

Докладва: Ерхан Чаушев

2. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Ивайло Ивков, Владимир

Пенев, Георги Баханов,

Мария Бойкинова

3. Доклад по разяснителна кампания.

Докладва: Росица Матева

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва Мария Бойкинова

5. Искания за изплащане на възнаграждения.

Докладват: Владимир Пенев,

Метин Сюлейман, 

Румен Цачев

6. Доклади относно гласуването извън страната.



Докладва: Йорданка Ганчева

7. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, 

Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова

Румяна Сидерова

7а.  Проект  на  решение  за  откриване  на  процедура  за 

възлагане отпечатване на хартиените бюлетини.

Докладва: Севинч Солакова

8. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов, Мария Бойкинова, Росица Матева и Таня Цанева

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимият кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, предлагам ви следния Проект на дневен ред:

1.  Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 4309-НС с докладчик госпожа Сидерова.

2.  Искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения  с 

докладчици  господин  Ивков,  господин  Пенев,  господин  Баханов, 

госпожа Бойкинова
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3.  Доклад  по  разяснителна  кампания  с  докладчик  госпожа 

Матева.

Ще ви помоля първата част от този доклад да направя аз в 

началото на заседанието.

4.  Доклади по дела,  жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Бойкинова.

5.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  с  докладчици 

господин Пенев, господин Сюлейман, господин Цачев.

6. Доклади относно гласуването извън страната с докладчик 

госпожа Ганчева.

7.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Солакова, 

госпожа Ганчева, госпожа Бойкинова, госпожа Сидерова.

8. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения по 

така предложения дневен ред? 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Предложение  до  президента  за 

насрочване на частичен избор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде нова т. 1а.

Други предложения, колеги? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румен  Цачев.), 

против - няма.

Дневният ред е приет.

Уважаеми колеги, преди да започнем с дневния си ред, първо 

бих искала да ви информирам, че по обективни причини отсъстват за 

целия ден  госпожа Цанева,  госпожа Нейкова и господин Томов – 

ползват отпуск.
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По  обективни  причини  отсъстват  от  началото  на  това 

заседание  госпожа  Ганчева,  която  е  на  среща  от  името  на 

Централната избирателна комисия с управляващия орган по проекта, 

който Централната избирателна комисия разработва в партньорство 

с  Държавна  агенция  „Електронно управление“,  госпожа Матева  и 

госпожа Бойкинова, които представляват Централната избирателна 

комисия  в  семинар,  посветен  на  произведения  национален 

референдум миналата година.

Господин Андреев, госпожа Сидерова и господин Баханов са 

ме  информирали,  че  закъсняват,  но  всеки  момент  ще  дойдат  на 

заседанието.

Това е първото ми съобщение.

Второто ми съобщение, колеги, е, че в „Държавен вестник“, 

бр.  16  от  петък,  17  февруари  2017  г.,  е  обнародвано  Решение 

№ 4284-НС от 11 февруари 2017 г. на ЦИК относно утвърждаване на 

нов  образец  на  изборна  книга  –  Приложение  №  70-НС,  за 

произвеждане на изборите за народни представители. 

На трето място, колеги, ви информирам, че във вътрешната 

мрежа  в  папките  за  днешното  заседание  е  публикувана  папка 

„ГФО“, тоест папка „Годишен финансов отчет“.

Колеги,  както  знаете,  вчера  беше  срока  електронно 

Годишният финансов отчет да бъде предоставен на Министерството 

на финансите за одобрение. Той беше предоставен вчера. Получил е 

одобрение днес. Госпожа Грозданова го е публикувала, за да можем 

ние  да  се  запознаем  и  в  понеделник  да  гласуваме  неговото 

изпращане на Сметната палата, за да осъществи контрол.

Ето защо, колеги, моля ви, да прегледате Годишния финансов 

отчет и, ако имате някакви въпроси, в понеделник ще можем да ги 

поставим  на  госпожа  Грозданова,  след  което  да  гласуваме 

изпращането на този отчет. 

На последно място,  колеги, моля ви да започнем с първата 

част от т. 3 – Доклад по разяснителна кампания.
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Точка 3 – Доклад по разяснителна кампания – част първа.

В моята папка госпожа Матева беше така любезна да постави 

първия аудио клип на Централната избирателна комисия. Моля ви да 

го изслушате и да го одобрим, за да може да започне кампанията ни 

от  утре.  (Членовете  на  комисията  се  запознават с  предложения  

аудио клип.)

Колеги, успяхте ли да се запознаете?

Има ли коментари? – Не виждам.

Предлагам да одобрим този аудио клип.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова.), против - няма.

Колеги преминаваме към 

Точка  1  –  Проект  на  решение  относно  поправка  на 

техническа грешка.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е публикуван.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докато  бъде 

публикуван, да преминем към 

Нова точка 1а – Предложение до президента за насрочване 

на частичен избор.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

има Проект на решение за предложение на президента на Република 

България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Гецово, община Разград – няма да го чета.

По същество колегите със свое решение на 20 януари 2017 г. 

са  прекратили правомощията на кмет на кметство Гецово,  поради 

влязла  в  сила  присъда.  Съответно  са  приложили документацията. 
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Искали сме от ГД „ГРАО“ какво е населението към 20 януари 2017 г. 

То е 1813 човека.

Поради  което  предлагам  да  предложим  на  президента  на 

Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство 

Гецово, община Разград, област Разград.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев.

Уважаеми  колеги, имате  ли  възражения,  корекции?  –  Не 

виждам.

Уважаеми  колеги, подлагам  на  гласуване  предложения  ни 

Проект на решение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова.), против - няма.

Това е Решение № 4315-МИ.

Уважаеми  колеги, подлагам  на  гласуване  писмото  до 

президента.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова.), против - няма.

Приема се.

Уважаеми колеги, преминаваме към 

Точка 2 – Искания за отваряне на запечатани помещения.

Госпожа  Сидерова  ще  даде  знак,  когато  бъде  публикуван 

нейният Проект на решение. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Три са. Едното е в папка с мои инициали 

от вчера, а другите две са от днес.
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Едното е от Първомай. Постъпило е искане с вх. № ПВР-14-

53 от 15 февруари 2017 г. от кмета на Първомай, с което във връзка с 

извършване на експертиза,  обработване и предаване на изборните 

книжа от произведените на 23 и 30 октомври избори за президент и 

вицепрезидент 2011 г. трябва да ги предадат на Държавен архив с 

всички  останали  неща.  Затова  да  им  бъде  разрешен  достъп  до 

запечатаното архивно помещение, намиращо се в подземния етаж.

Проектът за решение е в моя папка от вчерашно заседание.

Предлагам да разрешим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Подлагам на гласуване предложеният ни Проект на решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румен  Цачев.), 

против - няма.

Това е Решение № 4316-ПВР.

Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Моля  да  обърнете  внимание,  тук  ви 

информирам. Искането е с вх. № ПВР-14-57 от 16 февруари 2017 г. 

от кмета на район „Тракия“, община Пловдив. 

Той  ни  моли  да  отворим  склад  С04  в  административната 

сграда,  защото  е  възникнал  силен  конденз  и  теч  вследствие  на 

лошите метеорологични условия.

Там се намират книжа от Националния референдум 2016 г., 

но  ви  предлагам  да  го  разрешим  въпреки  нашите  протоколни 

решения, срещу които също бях против защото е по-добре да влязат 

и да ги преместят отколкото да ги унищожат. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Искам само да кажа, че вече имахме 

такъв случай и сме разрешавали, така че не виждам проблем сега да 

разрешим отново.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Арнаудов.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни Проект на решение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румяна  Стоева-

Сидерова.), против – 1 (Румен Цачев.).

Това е Решение № 4317-ПВР.

Уважаеми  господин  Ивков,  продължете  и  със  следващия 

Проект на решение.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Хисаря – вх. № ЦИК-14-7 от 16 февруари 

2017 г. 

Молят  ни  за  разрешаване  на  отваряне  на  запечатано 

помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  23  и  30 

октомври  и  Национален  референдум  от  25  октомври  2015  г.  във 

връзка с извършване на експертиза на едните и казват, че ще бъдат 

спазени изискванията и т.н. 

Проектът за решение е в моя папка от днес.

Предлагам да разрешим отваряне на помещението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

Проект на решение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  
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Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова.), против - няма.

Това е Решение № 4318-ПВР.

Връщаме се към

Точка  1  –  Проект  на  решение  относно  поправка  на 

техническа грешка в Решение № 4309-НС.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В моя папка има Проект с № 4318. 

Получен е сигнал, може да се каже, по имейла от господин Стефан 

Манов с вх. № НС-23-20 от 16 февруари 2017 г. 

Господин Манов е забелязал, че в т. 8 е останал текст – това е 

при прередактирането на текста,  който е безсмислен и затруднява 

схващането, а именно изразът „или отбелязване“, който е прикачен 

към „при наличието на отбелязване на бюлетини със знак Х или V с 

химикал,  пишещ със  син  цвят  в  повече  от  едно  кръгче  е  налице 

действителен глас без преференция“.

Изразът „или“ при „отбелязване“,  който е  преди съюза „в“ 

трябва да отпадне.

Затова  съм  ви  предложила  този  текст  как  стои  в  т.  9 

редакцията.  Останала  е  само  думата  „преференции“  без  думата 

„предпочитания (преференции)“.

Предложила  съм  Проект,  макар  че  са  елементарни 

изчистванията.  Нарочно  преповтаряме  вече  верните  текстове,  тъй 

като става дума за преброяване на преференции, за да не се чудят 

хората  кое  отпада,  кое  остава  и  как  точно  са  –  скобички  или 

думички. Затова текстът, който е предложен, е в този вид.

След  това  актуалният  текст  трябва  да  се  качи  на  нашата 

страница с поправките – може да е със зачертаване или с …

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, коментари? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само преди „преференция“ да пишем 

думата „предпочитание“, както е във всички останали текстове.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

запознаваме се с Проекта на решение.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Според  мен  или  трябва  да  напишем 

какъв е новия текст на т. 8, или тук има, според мен, два начина на 

изписване на техническата грешка.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно!

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Тоест първото тире в т. 8 – „или при 

отбелязване се заличава“, това тире изобщо трябва да отпадне, както 

и второто тире, където пише „в т. 9 след думата „без“ се добавя“ 

също да отпадне, а възпроизвеждането на т. 9 да бъде в пълния й 

текст. Тоест и двете изречения.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не мога да разбера защо се прави 

тази редакция, при положение, че така е по-ясно.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Защото изобщо не е ясно в т. 8 и 

чертичката каква е промяната. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Как не е ясно?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Защото  го  изчетох  много 

внимателно. Защото колегата е абсолютно прав.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Ако записваме текста на т. 8 като нов 

текст  е  безсмислено  да  отбелязваме  отгоре  в  какво  се  изразява 

корекцията. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно!

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Когато се прави поправка, трябва да се 

избере единия от двата варианта.

По отношение на т. 9 всъщност се казва,  че т. 9 е само от 

първото изречение с това изменение, а в същото време се твърди, че 

се добавя нещо след думата „без“, което на практика е във второто 

изречение, но с това изменение излиза, че второто изречение отпада. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

Да, само че трябва да се добави и второто изречение на т. 9, 

защото тук е пропуснато в новата му редакция. Тоест, „Полученото 

число  се  вписва  в  квадратчето  под  надпис  „без  предпочитания 
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(преференции)“ в част II, лист 2, т. 10 на черновата на протокола, 

Приложение № …“ и т.н. до края на текста. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не е пресъздадено изцяло 

съдържанието на т. 9.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  След  направеното  предложение  от 

колегата  Пенев,  предлагам  в  т.  9  първо  изречение:  „След  думата 

„без“ да се добави думата „предпочитания“ и така, както е до края 

текста и текстът на т. 9, изречение първо да се чете.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. (Уточнение между членовете на комисията.)

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз също предлагам, сигурно и досега така 

сме  правили,  обаче  вместо  „словосъчетанието  да  се  чете“  да 

напишем  „придобива  следната  редакция“.  „Да  се  чете“  е  малко 

двузначно, в смисъл ние трябва да кажем ясно какъв е целия текст на 

съответната точка. Можеше да е едно, пък да четеш друго, затова да 

кажем: „Изменя, както следва“ – също. Равнозначни изрази са, даже 

този повече ми харесва, дето ми подсказва колегата Катя Иванова. 

Все едно кой от двата, но не „да се чете“. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  обаче  ще  приема  това,  което  е 

правила досега ЦИК. Ще останат само тиретата и ще приключим с 

акта. (Реплики.)

Е, не, ще правим каквото досега сме правили и с този лозунг 

тръгнаха нещата.

Ако желанието е да редактирате – давайте, обаче всички тези 

редакции искам да ги чуя, защото трябва аз да ги нанеса.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

изцяло поддържам предложението,  което направи колегата  Пенев, 

тъй като най-добре удовлетворява становищата, мненията, които чух 

на микрофон и дълго, и оперативно извън микрофон. Очевидно, че 

докладчикът не е съгласен.

11



Ще  Ви  моля  да  подложите  на  гласуване  редакцията  на 

колегата Пенев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: „Допуска  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 4309-НС от 14 февруари 2017 г. на ЦИК, както 

следва:

„Текстът на т. 8 да се чете:

„8.  При  липса  на  предпочитания  (преференция)  или  при 

наличие на отбелязване в бюлетината на знак Х или V с химикал, 

пишещ със син цвят повече от едно кръгче на лице действителен 

глас без преференция“.

Текстът на т. 9 да се чете:

„9. Броят на бюлетините без предпочитания (преференции) се 

установява, като от броя на бюлетините, подадени за листата на тази 

партия/коалиция  се  изважда  сумата  на  всички  подадени 

преференции  за  всички  кандидати  на  тази  партия/коалиция. 

Полученото  число  се  вписва  в  квадратчето  под  надпис  „без“ 

предпочитания (преференции) в част II, лист 2, т. 10 на черновата на 

протокола  (Приложение  № 87-НС-хм)  на  СИК  срещу  номера  на 

съответната партия/коалиция“.

Колеги,  на  двете  места  да  се  счита  „да  се  чете“  тъй  като 

Проектът е за поправка на техническа грешка.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо преигравате?

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Трябва  да  е  „за  изменение  и 

допълнение“. (Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  мисля,  че  от  така  предложения 

Проект на решение става  ясно,  първо,  какво се  поправя и,  второ, 

какъв е текста, който от тук насетне следва да се чете.  Мисля, че 

Проекта е коректно предложен.
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Това, което правя като предложение, е преди новия текст на 

т. 8 да кажем само „Текстът на т. 8, изречение първо да се чете“. А 

вече как ще се наименува самия Проект на решение като „поправка 

и допълнение“, това е съобразно редакциите, които правим в самото 

решение. (Уточнение на членовете на комисията извън микрофона.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  като 

предложение,  направено  от  господин  Пенев  и  редактирано  от 

господин Цачев, като господин Пенев приема тази редакция, мога ли 

да подложа на гласуване?

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моля да се отложи Проекта и да ми 

дадете възможност да изготвя корекциите, за да могат да се видят.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

гласуваме.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева, 

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Румен 

Цачев.), против – 1 (Румяна Стоева-Сидерова.).

Отложихме разглеждането. 

Господин  Пенев,  ще  подготвите  Проекта  след  като  си 

докладвате по т. 2.

Точка 2 – Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо с  вх. № ПВР-06-50 от 16 февруари 2017 г. от зам.-кмета на 

община  Троян,  с  което  във  връзка  с  Решение  №  4242-ПВР  от  7 

февруари 2017 г. на Централната избирателна комисия, с което сме 

разрешили отваряне на запечатано помещение с цел архивиране на 

книжа от изборите за президент и вицепрезидент, произведени през 

2011 г., ни уведомява за издадената заповед за определяне на лица, 

които да бъдат включени в комисията, която ще извърши отваряне 
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на  запечатаното  помещение,  както  и  съставения  протокол  за 

отваряне  на  помещението.  В  представения  протокол  обаче  не  се 

съдържа информация, очевидно той е само за отваряне и изваждане 

на тези документи, но действията по извършване на експертизата, 

предаването  на  книжата  за  съхранение,  унищожаването  на 

неценните документи все още не е извършено …(Господин Пенев 

продължава да докладва на изключени микрофони.)

Остава за сведение.

Ще ви докладвам още едно такова писмо с вх. № ПВР-06-51 

също от 16 февруари 2017 г.,  което е от кмета на община Ловеч, 

отново въз основа на Решение № 4085-ПВР от 15 декември 2016 г. е 

отворено  запечатано  помещение  №  18  в  учрежденския  архив  на 

общината  във  връзка  с  архивиране  на  книжата  от  изборите  за 

президент и вицепрезидент през 2011 г. Към писмото е приложена 

Заповед № 222 от 8 февруари 2017 г.  за  определяне на състав на 

комисия,  която  да  извърши  тези  действия,  както  и  констативен 

протокол за разпечатване на помещението с цел изваждане на тези 

книжа. 

Докладвам  ви  също  за  сведение  вх.  №  ПВР-06-52  от 

16 февруари 2017 г.  от кмета на район „Връбница“ при Столична 

община във връзка с предприети действия за отваряне на запечатано 

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

вицепрезидент от 2011 г. Към писмото са приложени заповедта за 

определяне  на  комисията,  констативния  протокол  за  извършените 

действия,  акта  за  унищожаване  на  неценните  документи  и 

протокола,  с  който  са  предадени  документите,  подлежащи  на 

архивиране. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № ПВР-14-58 от 16 февруари 

2017 г.  от кмета на район „Студентски“ при Столична община,  в 

което се съдържа искане за отваряне на запечатано помещение – стая 

№  107,  находящо  се  в  сградата  на  Столична  община,  район 

„Студентски“, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент през 2011 г. и 
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за общински съветници и кметове през 2011 г. с цел извършване на 

експертиза и предаване на съответните документи за архивиране, а 

на останалите – за унищожаване.

Предлагам  ви  да  разрешим  отваряне  на  запечатаното 

помещение и извършване на съответните действия по реда на т. 30 

от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, за да се 

съставят съответните протоколи по реда на т. 31 от същото решение 

и  съответната  информация впоследствие  да  бъде  предоставена  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за -  12 (Ивилина Алексиева,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и Румяна  Стоева-Сидерова.), 

против – няма.

Това е Решение № 4319-ПВР/МИ.

Колеги, тъй като по тази точка отсъстват двамата докладчици 

– ще дойдат по-късно, по следващите две точки – също.

Продължаваме с

Точка 5 – Искания за изплащане на възнаграждения.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило искане с вх. № МИ-27-161 от 14 февруари 2017 

г. от Общинската избирателна комисия в Елин Пелин за заплащане 

на  възнаграждения  за  проведени  заседания,  както  и  за  дадени 

дежурства.  Искането  е  подписано  от  председател  и  секретар. 

Представена е справка за дадените дежурства, които са съответно на 

16 януари 2017 г. Дадени са от председателя и от двама членове и на 

30  януари  2017  г.  –  отново  от  председателя  и  от  същите  двама 

членове. 
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На тези дежурства са изготвени и изпратени писма съответно 

и включително във връзка с взети решения и постъпила жалба от 

общинската избирателна комисия. 

Проведените заседания са на 13 януари 2017 г., на което са 

присъствали  всички членове на  общинската  избирателна комисия, 

тоест председател, заместник-председател, секретар и осем членове. 

Заседанието  е  било  във  връзка  с  постъпило  писмо  от  Окръжна 

прокуратура във връзка с данни да са налице нарушения от страна на 

кмета  на  Елин  Пелин  относно  изискванията  на  чл.  41,  ал.  3  от 

ЗМСМА – за несъвместимост.

Взети са съответните решения да бъде поискана информация 

от  Агенцията  по  вписванията  и  да  се  изиска  от  председателя  на 

общинския съвет информация относно това дали кмета на община 

Елин Пелин е уведомен за изпълнение на изискването по чл. 41, ал. 3 

от ЗМСМА.

На 27 януари 2017 г.  се е провело следващото заседание в 

състав  от  10  членове,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  седем  членове.  Заседанието  е 

било  с  дневен  ред:  „Разглеждане  и  обсъждане  на  постъпилите 

документи от Агенцията по вписванията, разглеждане на писмо от 

председателя на общинския съвет на Елин Пелин и писмо от кмета 

на община Елин Пелин. На това заседание, след бурни разисквания, 

са взети две решения, които са за отхвърляне по смисъла на чл. 85, 

ал. 4 от Изборния кодекс.

На  11  февруари  2017  г.  се  е  провело  заседание  на 

Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, в състав от девет 

членове.  На  него  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и шест членове. Заседанието е било във връзка 

с постъпило разпореждане от Административен съд – София област, 

по  образувано  административно  дело  за  комплектуване  на 

документите, които следва да се представят в ЦИК и да определят 

лица, които да отговарят за тези действия.
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Всички документи са постъпили и в оригинал,  изготвен на 

контролен лист за предварителен контрол.

Считам, че са налице основания да одобрим изплащането на 

възнагражденията за три заседания и за двете дежурства.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румен  Цачев.), 

против – няма.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги,, с вх. № МИ-27-21 

от  16  февруари  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

получено  писмо  с  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на 

членовете на ОИК – Чепеларе, за проведено заседание на 17 януари 

2017  г.  На  това  заседание  са  присъствали  7  от  членовете  на 

общинската  избирателна  комисия,  в  това  число  председател, 

заместник-председател, секретар и четирима членове.

Основанието за провеждане на това заседание е Решение № 

2901-МИ от 5 ноември 2015 г. от Централната избирателна комисия, 

Раздел I, т. 1, букви „в“ и „г“. На това заседание е взето Решение № 

184, с което се установява, че е налице хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 

13 от ЗМСМА по отношение на общински съветник и по този повод 

предсрочно са прекратени неговите пълномощия, поради настъпила 

смърт на 11 януари 2017 г. 

Със  същото  решение  общинската  избирателна  комисия  на 

основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 458, ал. 1 от 

Изборния  кодекс  е  обявила  за  избран  за  общински  съветник 

следващия в листата на политическа партия ГЕРБ.

Към  писмото  са  приложени:  заверено  копие  от  протокол 

проведеното заседание, заверено копие от взетото решение, както и 

препис-извлечение  от  Акта  за  смърт  на  починалия  общински 
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съветник.  Към  преписката  има  приложен  контролен  лист  за 

предварителен контрол, както и счетоводна справка за  размера на 

исканите  възнаграждения,  които  според  мен  са  основателни,  на 

членовете на ОИК.

Предлагам  да  изплатим  възнагражденията  на  членовете  на 

ОИК за проведеното заседание на 17 януари 2017 г. така, както ги 

докладвах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова.),  против  – 

няма.

Продължаваме с господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.

Уважаеми  колеги, докладвам  ви  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение с вх. № МИ-27-19 от 13 февруари 2017 г., постъпило 

от ОИК – Ямбол. Искането е  за  изплащане на възнаграждение за 

проведено  дежурство  на  20  декември  2016 г.,  заседание  на  21 

декември 2016 г., дежурство на 24 януари 2017 г. и заседание на 25 

януари 2017 г. 

Заседанията и дежурствата и отчета за тях е по реда на наше 

Решение  № 2901.  Спазени  са  изискванията  за  уважаване  на  така 

направеното искане за изплащане на възнагражденията.

Предлагам  да  изплатим  възнагражденията  на  посочените  в 

искането членове на общинската избирателна комисия. Представена 

е също така счетоводна справка и контролен лист за предварителен 

контрол.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  въпроси  и 

мнения,колеги? – Не виждам.

Режим на гласуване.
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-Сидерова.), 

против – няма. 

Колеги, преминаваме към 

Точка 6 – Доклади относно гласуването извън страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ви докладвам 

вх. № НС-04-01-20  от  17  февруари  2017  г.  Това  е  грама,  която  е 

препратена от Работна група „Избори“ във връзка с публикуваната 

информация на сайта на ЦИК:

„В Раздел „Списък на потвърдените заявления за гласуване в 

секции извън страната ви уведомяваме, че за Йордания са посочени 

4  места  за  гласуване,  които  всъщност  са  адресите  и  сградите  на 

посолството в Аман.

Моля да уведомите ЦИК да коригира публикацията.“

Това е от грамата на посланика.

Предвид това  ви моля  да  приемем протоколно решение  за 

обединение  на  тези  места,  за  което  става  въпрос  за  едно  и  също 

място,  видно  от  информацията,  която  ни  е  предоставена  от 

Министерството на външните работи.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  ли  мнения  и 

въпроси, колеги? – Не виждам.

Режим на гласуване за протоколното решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-Сидерова.), 

против – няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-22-33 от 15 

февруари 2017 г. Това е от лице Мая Николова Томпс. Благодари ни 
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за  възможността,  че  отново  се  е  регистрирала  за  участие  в 

парламентарните  избори,  които  предстоят,  но  има  молба,  по 

стечение  на  обстоятелствата  с  падащо  меню  с  градовете  във 

Великобритания, че нейния град присъства с две имена с различен 

правопис, като е посочила Боренмуд и Боремуд.

„Моля  да  обедините  успешно  потвърдените  заявления  от 

двете групи“.

В този смисъл ви моля да гласуваме протоколно решение да 

ги обединим.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ако  нямате 

въпроси, режим на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-Сидерова.), 

против – няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-22-40 от 17 

февруари  2017  г.  от  Калина  Гилина.  Сочи,  че  ще  пътува  до 

Вашингтон по време на изборите. Нужно ли е да подаде заявление? 

Ако – да, достатъчно ли е да го попълни онлайн. 

Моля да ме упълномощите да изготвя отговор в смисъл да й 

обясним  какъв  е  реда  за  попълване  и  начина  на  гласуване  извън 

страната.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, режим 

на гласуване за упълномощаване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за - 12 (Мария Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-Сидерова.), 

против – няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, онзи ден ви докладвах две 

писма,  които  са  получени  по  електронната  поща  и  ми  бяха 
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изпратени на имейла за запознаване, които всъщност касаят искания 

за смяна на мястото на вече успешно подадени заявления. 

Едното е препратено от „Информационно обслужване“ като 

то е на латиница – предполагам, че всички сте се запознали, от лице, 

което се посочва като Иглика Бахчеванова и сочи, че преди дни е 

направила регистрацията онлайн като успешно се е регистрирала за 

гр. Ница – Франция. 

„В  момента,  когато  се  регистрирах,  градът  Марсила  не 

фигурира в списъка“.

Да не ви го изчитам отново.

Другото  заявление  е  от  лицето  Гинка  Костадинова,  която 

сочи, че живее със семейството си в Германия. Съпругът и тя са се 

регистрирали за изборите през март 2017 г., попълнили са успешно 

формуляра, но са видели, че на него няма секция в Хановър. Решила 

е да погледне съседните секции и е установила, че името на съпруга 

фигурира в секция в Бремен.  Явно е станала неволна грешка при 

попълването. 

Въпросът й е: „Може ли да му бъде прехвърлено от секция в 

Бремен към секция в Хановър или да се заличи името му от секция 

Бремен, а ние да допълним наново онлайн заявление за Хановър?“

Посочени са данните. Сочи, че е задала въпрос на имейла на 

САПОР,  но  както  знаете  САПОР  не  отговаря  на  тези  въпроси, 

защото това не са технически.

Колеги,  всяко  питане  във  връзка,  че  когато  се  подава 

електронно заявление  за  гласуване,  го  докладваме,  разглеждаме  и 

предполагам, че колегите са се запознали.

Аз  лично предлагам с  тези  две  заявления  да  се  процедира 

така, както решихме за предните – за сведение.

Предлагам  ви  с  писмо  до  едното  и  до  другото  лице  –  по 

имейла да им укажем, че могат да гласуват в удобно за тях място, 

въпреки че са подали заявление за гласуване за съответното място, 

което сочат и искат да бъде прехвърлено,  като за  целта попълнят 

нашето Приложение № 21. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, чухте предложението за отговор.

Режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова.), против – няма.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  последно 

писмо  с  вх.  №  НС-22-37  от  16  февруари  2017  г.,  като  отново  е 

въпрос,  свързан  с  гласуване  извън  страната  –  какъв  е  реда  за 

гласуване и кое заявление.

Предлагам да изготвя стандартен отговор, който да изпратим 

на лицето Боряна Петкова.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

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

Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против – няма. 

Ще се върнем към

Точка  1  –  Проект  на  решение  относно  поправка  на 

техническа грешка в Решение № 4309.

Уважаеми колеги, предложението, което господин Пенев по 

т.  1  направи  е  инкорпорирано  в  Проект  на  решение  в  папка  на 

госпожа Сидерова, като се казва „РС-1“.

Уважаеми колеги, имате ли коментари? – Не виждам.

Подлагам на гласуване текста на Проекта на решение.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Йорданка  
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Ганчева, Катя Иванова и Метин Сюлейман.),  против – 3 (Мартин 

Райков, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.). 

Това  е  Решение  –  4320-НС,  с  което  изчерпахме  и  т.  1  от 

дневния ред.

Заповядайте за отрицателен вот.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  да  изразя  отрицателен  вот, 

защото си казах становището преди това. Реших, че няма да казвам 

нищо, но моля да върви с индекс „Владимир Пенев“, с индекса на 

колегата, който го е написал. Не искам решението да върви с моя 

индекс. Не е коректно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,  нека това да 

се отрази.

Продължаваме с 

Точка 7 – Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че с писмо 

от  Администрацията на  Министерския съвет на 8 февруари 2017 г. 

получихме уведомление  с  посочване  имена на  двама  експерти  по 

обществени поръчки, които да се включат в работата по изработване 

на  документацията  за  откриване  на  процедурата  за  машинно 

гласуване.  В  същото  писмо  беше  изрично  отбелязано,  че  при 

необходимост  те  ще  предоставят  и  други  колеги,  които  да  ни 

съдействат.

С оглед на това, че започваме и може би днес включваме в 

дневния  ред  документацията  за  откриване  на  процедурата  за 

възлагане  отпечатване  на  хартиените  бюлетини  Ви  предлагам  да 

изпратим писмо до главния секретар на Министерския съвет и да 

поискаме съдействието на Ирина Ангелова и Милан Томанов, които 

миналата година ни подпомогнаха и всички бяхме много доволни, 

включително  бяха  включени  и  в  състава  на  комисията  по 

преговорите с Печатницата на БНБ. По същия начин да потърсим 

тяхното съдействие.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? – Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

Грозева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Румен  

Цачев.), против – няма.

Следващ  докладчик  е  госпожа  Сидерова.  (Реплика  от 

госпожа Сидерова.)

Благодаря. (Уточнение между госпожа Ивилина Алексиева и  

госпожа Севинч Солакова.)

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми  колеги, с  оглед  и  на 

вчерашното  уточнение  и  изпълнената  задача  по  преглеждане  на 

подготвената  още  на  14-ти  документация  за  откриване  на 

процедурата  за  възлагане  отпечатване  на  хартиените  бюлетини, 

предлагам една нова точка в дневния ред – Проект на решение за 

откриване  на  процедура  за  възлагане  отпечатване  на  хартиените 

бюлетини.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, т. 7а.

Режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова.), против – няма.

Приема се. 

Точка 7а – Проект на решение за откриване на процедура 

за възлагане отпечатване на хартиените бюлетини.

Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка  с  моите  инициали  трябва  да  е  прехвърлена  папката  от 

предишна дата с Обяснителна записка от Николай Желязков с вх. № 

ЦИК-09-34 от 15 февруари 2017 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Секунда! 

Уважаеми колеги, отделна папка е „ЗОП – бюлетини“ и вътре 

е поместена документацията.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: С  тази  Обяснителна  записка  на 

вниманието  на  Централната  избирателна  комисия  е  представена 

проектодокументацията за провеждане на процедурата за възлагане 

отпечатването на хартиените бюлетини. 

Колеги, знаете, чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс посочва кой 

е изпълнител на това отпечатване. Това е Печатницата на БНБ. При 

необходимост, Печатницата на БНБ може да ползва други печатници 

като подизпълнители, които отговарят на изискванията на Наредбата 

за контрол при отпечатване на ценни книжа.

В тази връзка трябва да приемем решение за откриване на 

процедурата,  за  одобряване  на  решението  за  откриване  на 

процедурата  съгласно  изискванията  на  Закона  за  обществените 

поръчки, поканата до Печатницата на БНБ – и тя да бъде изпратена, 

и да определим отговорно длъжностно лице от Администрацията на 

Централната избирателна комисия.

Тъй  като  въпросът  относно  вида  на  процедурата  вече  е 

изчистен и по това имаме решение през 2016 г., още повече че тази 

процедура  беше  обект  и  на  контрол  от  страна  на  Агенцията  за 

обществените  поръчки  и  в  тази  връзка  имаме  своето  убедено 

становище,  че  този  вид  процедура  ще  се  приложи,  а  именно 

договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, 

буква „в“ от Закона за обществените поръчки обявление, съгласно 

чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки.

В този смисъл е изготвено и проекторешението.

В така изготвената документация в Проекта на покана ще има 

едни последни корекции, които ще нанесем, с оглед на това, че към 
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настояща  дата  Централната  избирателна  комисия  все  още  не  е 

приела решение за одобряване на техническите характеристики на 

бюлетината. 

Така  на  първа страница в поканата  виждате  на  мястото на 

посоченото решение от 2016 г. няма да посочим конкретно решение 

на ЦИК, а ще препратим към съответната разпоредба – чл. 57, ал. 1, 

т.  19 с  решение на ЦИК по този член от Изборния кодекс,  че се 

приема като правно основание.

По същия начин на стр. 2 от поканата просто ще спрем до 

„съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс“.

Виждате  на  стр.  3  за  страната  е  дадена  таблица  за 

разпределение  на  бюлетините  по  брой  избиратели  по  изборни 

райони. Информацията е по предварителните избирателни списъци, 

съгласно писмо, получено от Главна дирекция „ГРАО“.

Имаме  отделна  колонка  с  увеличение  с  10% така,  както  е 

изискването на закона.

За  чужбина  таблицата  към  настоящия  момент  съдържа 

информация  относно  държавите  и  местата  с  дипломатическо  или 

консулско представителство.

В  тази  покана  ние  изрично  ще  отбележим,  че  тази 

информация ще бъде предоставена.

Следващата  корекция  е  точно  тук,  на  стр.  7,  ще  бъде 

предоставена  след  изтичане  на  крайния  срок,  съгласно  нашата 

хронограма,  на  7  март  2017  г.  за  образуване  на  секциите  извън 

страната и публикуване на избирателните списъци на страниците на 

Министерството  на  външните  работи  ще  отбележим,  че  тази 

информация ще бъде предоставена.

Следващата  корекция  е  точно  тук,  на  стр.  7,  ще  бъде 

предоставена  след  изтичане  на  крайния  срок,  съгласно  нашата 

хронограма,  на  7  март  2017  г.  за  образуване  на  секциите  извън 

страната и публикуване на избирателните списъци на страниците на 

Министерството на външните работи и на съответното ДКП. 
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На стр. 8 в болдвания абзац, наред с чл. чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 

10, буква „а“ за Централната избирателна комисия ще добавим и чл. 

72,  ал.  1,  т.  8  –  това  е  правомощието  на  районната  избирателна 

комисия да регистрира кандидатски листи, тъй като това е важно с 

оглед на участието в бюлетината и оставянето на поле за изписване 

наименованията  на  онези  партии  и  коалиции,  които  имат 

регистрирана кандидатска листа, както, разбира се, и на независимия 

кандидат.

Предлагам  ви  на  стр.  8  –  „до  21  март  2017  г.“,  това  е 

последния ред, „за доставка на бюлетините до всички РИК“ , заедно 

с наклонената черта и да остане „до областните администрации“. 

На следващо място предлагам в т. 9 от поканата, това е стр. 

12. Първоначалната оферта за участие в процедурата да се представи 

в срок до 15,00 ч. на 27 февруари 2017 г.

Отварянето  на  офертата  и  началото  на  преговорите  с 

Печатницата на БНБ да бъде 15,30 ч. на 27 февруари 2017 г. 

Това е в общи линии.

Колегите  от  Администрацията  и  със  съдействието  и  на 

експертите  от  Администрацията  на  Министерския  съвет  са 

изготвили  образеца  за  Единният  европейски  документ  за 

обществените поръчки, съобразено с най-новите изменения в тази 

насока.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова.

Колеги, предполагам, че сте се запознали с документацията?

 Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни Проект на решение ведно с прилежащите към него документи.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна  

Стоева-Сидерова.), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4321-НС.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми  колеги,,  докладвам  ви 

Докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-35  от  17  февруари  2017  г. 

Госпожа  Ганка  Герасимова  ме  уведоми,  че  когато  сме  получили 

писмото от „МобилТел“ и което аз докладвах на 16 февруари 2017 г. 

Годишният  финансов отчет  за  2016 г.  вече  е  бил изготвен,  което 

означава, че и инвентаризацията за разчетите е била приключена.

Освен това в писмото на „МобилТел“ са включени фактури 

от  м.  август,  от  25  август  2016  г.,  за  които  в  Централната 

избирателна комисия няма данни. Такива фактури не са постъпвали.

С тази Докладна записка, както виждате, първо се отчита, че 

отговора  е  получен  след  10-дневния  срок,  за  който  ние  бяхме 

упоменали изрично в нашето писмо – „Ако не се получи отговор в 

10-дневния  срок,  ще  приемем,  че  задълженията  към  31  декември 

2016  г.  са  така,  както ви  уведомяваме  за  налични задължения  на 

Централната избирателна комисия“. 

Така че ние на този етап приемаме и в Годишния счетоводен 

отчет  влизат  тези  данни,  с  които  ние  сме  разполагали  към  31 

декември.

С  тази  докладна  записка  се  предлага  да  се  изиска  от 

„МобилТел“  ЕАД  информация  и  липсващите  фактури  да  бъдат 

представени,  за  да  бъде  извършена  проверка  и  в  случай  на 

необходимост,  в  случай,  че  задължението  е  на  Централната 

избирателна  комисия  тези  фактури  да  бъдат  изплатени 

допълнително.

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение  и  да  се 

изпрати писмо до „МобилТел“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Режим  на  гласуване, 

колеги.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

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

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и.), против – няма.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми  колеги, във  вътрешната 

мрежа трябва да е публикувано вече писмо с  вх. № НС-26-3 от 17 

февруари 2017 г. от Печатницата на БНБ. 

Знаете,  ние с протоколно решение одобрихме техническите 

характеристики на бюлетината за гласуване в страната и изпратихме 

за  становище  включително  по  отношение  на  размерите,  шрифта, 

който  да  се  приложи,  както  и  за  междуредовото  пространство  за 

размерите на полетата.

Получили  сме  предложение  за  технически  характеристики 

както в страната, така и извън страната, а предполагам, че всички 

тези характеристики са част от тези предложения. Наред с това и 

макети на бюлетините за гласуване в страната и извън страната в 

изборите  на  26  март  2017  г.  Ще  ги  оставя  на  голямата  маса  за 

запознаване, включително и техническите характеристики.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще се върнем към

Точка 2 – Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-55 от 16 февруари 2017 г. в 

Централната избирателна комисия е постъпило искане от Апостол 

Апостолов – кмет на община Симитли, който моли на основание чл. 

287, ал. 8, във връзка с чл. 338 от Изборния кодекс и т. 30 от наше 

Решение № 2662 от 18 октомври 2015 г. да разрешим отваряне на 

запечатано  помещение  в  община  Симитли,  област  Благоевград, 

находящо се в сутерена на сградата на Общинска администрация в 

гр.  Симитли,  ул. „Христо  Ботев“  №  27,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. с 

цел предаване на книжата и материалите на отдел „Държавен архив“ 

– гр. Благоевград.

Уважаеми колеги, подготвил съм Проект за решение, който 

мисля,  че  е  качен  във  вътрешната  мрежа с  днешна  дата  с  моите 
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инициали, с което предлагам да разрешим отваряне на запечатаното 

помещение, в което се съхраняват – пак уточнявам така, както е по 

писмото на кмета на Симитли единствено и само изборни книжа и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

23  и  30  октомври.  Стандартният  текст  на  решението  със 

задълженията, описани в диспозитива, и действията, които трябва да 

извърши  общинската  администрация  и  съответната  комисия  и  да 

съставят съответните протоколи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против – няма.

Уважаеми  колеги, с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия

Свиквам следващото заседание на комисията в понеделник в 

10,30 ч., като, колеги, обаче с оглед следобедната ни работа, както и 

с  оглед  на  факта,  че  в  неделя  се  произвеждат  частични  избори е 

възможно отново да имаме заседание. Всички вие знаете и сме тук.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание.

Колеги,  моля да  предложите точките  в  дневния  ред,  които 

трябва да допълним.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  включите  точка  относно 

заличаване регистрацията на Партия „Глас народен“ и точка относно 
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промяна в състава и наименованието на Коалиция „Реформаторски 

блок“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  това  предлагам да бъдат нови точки 1б и 1в с  докладчик 

госпожа Бойкинова.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моля да включите точка в дневния ред 

– промяна в състава на РИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова точка 1г с докладчик господин Пенев.

Отвъд  това,  колеги,  имаме  точка  искания  за  отваряне  на 

запечатани помещения с докладчик госпожа Бойкинова; доклад по 

разяснителна  кампания  –  докладчик  госпожа  Матева;  доклади  по 

дела, жалби и сигнали – докладчик госпожа Бойкинова и доклади по 

писма, в които съм допълнила госпожа Сидерова, господин Райков, 

господин Пенев, госпожа Бойкинова и госпожа Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване предложенията за нова точка 

1б, 1в и 1г в дневния ни ред.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 ( Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Уважаеми колеги, преминаваме към нова точка 1б от дневния 

ни ред.

1б. Заличаване регистрацията на Партия „Глас народен“.

Заповядайте, госпожо Бойкинова. Вие имате думата.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е в моя папка с № 

43-22. В Централната избирателна комисия днес постъпи заявление 

от  Партия  „Глас  народен“,  заведено  под  № 51  от  днешна  дата  в 

регистъра  на  партиите.  Заявлението  е  за  заличаване  на 
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регистрацията  и  поради  включването  й  в  състава  на  Коалиция 

„Реформаторски  блок  –  Глас  народен“  Централната  избирателна 

комисия е регистрирала партията с Решение № 421-НС. Заявлението 

отговаря  на  чл.  137  от  Изборния  кодекс.  Към  заявлението  е 

приложено  и  решение  за  заличаване  на  партията,  предвид  което 

считам,  че  са  налице  условия  за  заличаване  на  Партия  „Глас 

народен“  за  самостоятелно  участие  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 година. 

Ще допълня в проекта, че към заявлението има и решение – 

така, както е чл. 137 и решение от представляващия за заличаване.

Следва  също  така  да  възстановим  и  депозита,  тъй  като  е 

изрично уредено в нормата на чл. 137, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  заличим 

регистрацията  на  Партия  „Глас  народен“,  която  е  регистрирана  с 

Решение  №  4251,  да  анулираме  издаденото  удостоверение,  да 

възстановим  безлихвения  депозит  в  размер  на  2 500  лева  в 

седмодневен срок от влизане в сила на решението. Банковата сметка 

съм я взела от преписката по делото и съм направила справка, че 

това е актуалната сметка. 

Предлагам ви да гласуваме така изготвения от мен проект за 

решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Уважаеми колеги, не виждам коментари.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение.

Гласували 13  членове на  ЦИК: за  –  13 (Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4323-НС.

Продължете с новата точка 1в, госпожо Бойкинова.
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1в.  Промяна  в  състава  и  наименованието  на  Коалиция 

„Реформаторски блок“.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, втори проект за решение № 

4321  относно  промяна  в  състава  и  наименованието  на  Коалиция 

„Реформаторски блок“. 

Постъпило е заявление в Централната избирателна комисия 

от  Коалиция  „Реформаторски  блок“  за  промени  в  състава  на 

коалицията  чрез  включване  на  две  партии  –  „Български 

демократически  форум“  и  „Глас  народен“,  както  и  за  промяна  в 

наименованието  на  коалицията,  а  именно „Реформаторски  блок  – 

Глас народен“. 

Заявлението  е  подписано  от  адв.  Веселина  Кирилова 

Стаменова  с  приложено  надлежно  пълномощно  по  преписката. 

Заявлението  е  заведено  в  регистъра  на  коалициите  под  №  2-1  с 

днешна  дата.  Към  заявлението  са  приложени  Анекс  №  3  от 

16.02.2017  година  към предизборно  политическо  споразумение  от 

03.02.2017  година  за  образуване  на  коалицията,  с  която  анекс  в 

състава на коалицията се включват тези две нови партии и се взема 

решение за промяна в наименованието,  както и след точка 11 ще 

погледнете, че е заявено искане за отпечатване на наименованието 

на  коалицията  в  бюлетината  с  новото  наименование,  а  именно 

„Реформаторски  блок  –  Глас  народен“.  Съответно  са  приложени 

удостоверения за актуално правно състояние на двете политически 

партии, образци от подписите, удостоверения от Сметната палата, от 

печатите  на  партиите,  както  и  образци  от  подписите  на  лицата, 

представляващи  коалицията  и  пълномощно  от  представляващите 

коалицията в полза на адв. Веселина Кирилова Стаменова, която е 

подписала заявлението. 

Налице  са  всички  изисквания  на  чл.  144,  ал.  1,  2  и  5  от 

Изборния кодекс, както и т. 29 и т. 30 от наше Решение № 4133. 

Предвид изложеното, тук само имам една автокорекцията – 

чл.  140,  ал.  3,  т.  1  и  т.  2  включвам,  защото  т.  2  е,  че  заявяват 

33



наименованието  за  отпечатване  в  бюлетината  с  новото 

наименование, поради което ви предлагам да допуснем промяна в 

състава  на  коалиция  с  включване  на  две  партии,  промяна  в 

наименованието,  както  следва:  „Реформаторски  блок  –  Глас 

народен“, промяна в наименованието на коалицията за отпечатване в 

бюлетината, както следва и да се анулира издаденото удостоверение 

на коалицията и да се издаде ново, съгласно настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги? Не виждам коментари. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Гласували 13  членове на  ЦИК: за  –  13 (Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Колеги, номерът на това Решение е 4324-НС

Продължаваме със следващ докладчик по нова точка 1г.

Заповядайте, господин Пенев.

1г. Промяна в състава на РИК.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  на  електронната  поща  на 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпила  молба  от  Пенко 

Найденов Пенков – член на Районната избирателна комисия в Ловеч, 

с която заявява, че моли да бъде освободен като член на РИК в 11-ти 

изборен район ловешки по лични причини. 

Към писмото, което е изпратено е постъпило и предложение 

от  коалиция  от  партии  „България  без  цензура“  чрез  нейния 

пълномощник,  а  именно  Пенко  Найденов  Пенков,  в  което  е 

предложено  на  мястото  на  напусналия  член  да  бъде  назначена 

Цветана Георгиева Цанкова, която е с полувисше образование. Към 

предложението е представена дипломата за завършено образование 

и декларацията по Приложение № 23-НС. Приложено е и сканирано 

копие  на  пълномощното,  което  е  идентично  и  с  първоначално 
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представеното  при  проведените  консултации  при  областния 

управител. Заради това ви предлагам и с оглед това, че Районната 

избирателна комисия е в активен период и в настоящия момент не е 

желателно да бъде в непълен състав, да не изчакваме постъпване на 

документите в оригинал и да освободим като член Пенко Найденов 

Пенков,  със  съответното  ЕГН,  да  анулираме  издаденото  му 

удостоверение, да назначим за член на РИК в 11-ти изборен район 

ловешки Цветана Георгиева Цанкова, със съответното ЕГН и да й се 

издаде удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували 13  членове на  ЦИК: за  –  13 (Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4325.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред/

2. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Госпожа Бойкинова има доклад.

Заповядайте.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с № 4323 в моя папка има 

искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Братя 

Даскалови  –  област  Стара  Загора.  В  помещението  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за президент 

и  вицепрезидент  на  републиката.  Искането  е  във  връзка  с 

архивиране на тези книжа. 

Предлагам  ви  да  разрешим  отваряне  на  запечатано 

помещение  № 40,  намиращо  се  на  четвъртия  етаж  в  сградата  на 

община  Братя  Даскалови,  в  което  се  съхраняват,  както  ви  казах, 

изборните книжа и материали от произведените избори за президент 

и  вицепрезидент  през  2011 година с  цел предаване  на  книжата  и 
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материалите на „Държавен архив“ – гр. Стара Загора в изпълнение 

на Закона за националния архивен фонд, поради което ви предлага 

да гласуваме разрешаване на отваряне на запечатаното помещение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 13  членове на  ЦИК: за  –  13 (Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Това е Решение № 4326-НС.

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:

3. Доклад по разяснителна кампания.

Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  предлагам  ви  в  папка  с  моите  инициали  да 

погледнете  –  има  в  word  формат,  може  би  файлът,  който  е 

наименуван  доклад,  това  е  докладът  на  комисията,  която  беше 

назначена  с  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия,  съответно в изпълнение на което председателят на ЦИК 

издаде  заповед,  която  да  извърши  разглеждане  на  оценка  и 

класиране  на  получените  оферти  по  процедура  за  възлагане  на 

обществена  поръчка  с  предмет  консултантски  услуги  за 

организиране  и провеждане на  разяснителна кампания в интернет 

медии и управление на комуникацията през фейсбук.

В изпълнение на това решение на заповедта на 13 февруари 

2017 г. комисията се събра и както беше обявено предварително в 

17.00  часа  отвори  постъпилите  оферти  по  реда  на  постъпването. 

Виждате, в доклада е описано подробно кога са постъпили офертите. 

Бяха  подадени  оферти  от  четирима  участника:  „УПХ“  ЕООД, 

„АПРА“ ООД, „Милива“ ООД и „Ес Ти Би комюникейшънс“ ЕООД. 

36



При  първоначалната  проверка  всички  участници  бяха 

предоставили  изисканите  документи,  поради  което  приключи 

публичната  част  на  заседанието.  След  което  комисията  разгледа 

подробно всеки един от представените документи от всеки един от 

участниците  и  установихме,  че  ценовото  предложение  на  единия 

участник „УПХ“ ЕООД, където комисията разгледа подробно всеки 

един  от  представените  документи  от  всеки  един  от  участниците 

установихме, че ценовото предложение на единия участник „УПХ“ 

ЕООД е поставено в плик, който е доста прозрачен и всъщност се 

вижда  предложената  цена,  поради  което  взехме  решение  на 

посоченото основание да бъде отстранен от участие. 

За  останалите  трима  участника  бяха  констатирани 

несъответствия с представените документи с изискуемите по закон и 

въз основа на чл. 54, ал. 9 от ЗОП им беше дадено указание какви 

документи  да  представят,  като  беше  указан  срок  на  16  февруари 

2017 г. до 13.00 часа да бъдат представени тези документи. В 13.30 

часа на 16 февруари 2017 г. комисията отново се събра и прегледа 

всички  представени  документи  в  изпълнение  на  указанията. 

Документи бяха представени от трите останали фирми участници. 

Представените  документи  отговаряха  на  законовите  изисквания, 

поради  което  комисията  пристъпи  към  оценка  на  техничката 

документация,  техническите  предложения  на  участниците,  като 

вследствие на тази оценка и съобразно методиката първият участник 

„АПРА“  ООД  получи  29,4  точки;  вторият  „Милива“  ООД  –  70 

точки; третият „Ес Ти Би комюникейшънс“ – 50,4 точки. Както беше 

публично обявено със съобщение на страницата на ЦИК, връчено на 

участниците,  16 февруари 2017 г. в 15.00 часа пристъпи комисията 

към  публично  отваряне  на  ценовите  оферти  на  участниците. 

Предложените  от  участника  „АПРА“  ООД  цена  я  виждате,  от 

„Милива“  ЕООД  също  и  от  „Ес  Ти  Би  комюникейшънс“  ЕООД, 

обявени бяха цените, след което беше пристъпено към изчисление и 

даване  на  оценка  обща  комплексна  оценка  между  финансовия 

показател и техническото изпълнение. Вследствие на извършената 
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оценка участниците получиха обща оценка, както следва: „АПРА“ 

ООД  –  59,40  точки;  „Милива“  ООД  –  98,58  точки  и  „Ес  Ти  Би 

Комюникейшънс“ ЕООД – 78,27 точки. 

По  изложеното  ви  предлагаме  да  се  вземе  решение,  което 

също  виждате  в  папката  с  моите  инициали,  да  бъде  обявен  за 

изпълнител  на  дейността,  за  която  беше  обявена  обществената 

поръчка „Милива“ ООД с посочения ЕИК и адрес.

Ако  колегите  от  комисията  искат  нещо  да  допълнят  към 

доклада, ако съм пропуснала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

проекта  на  решение с  измененията  и  допълненията,  направени от 

госпожа  Матева,  някакъв  коментар,  някакви  въпроси,  някакви 

неясноти? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Гласували 12  членове на  ЦИК: за  –  12 (Владимир Пенев,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.

Това е Решение № 4327-НС.

Имате  ли  още  доклади  в  частта  разяснителна  кампания  за 

днешна дата, госпожо Матева?

Сутринта, госпожо Матева, докладвах от Ваше име.

Уважаеми колеги, продължаваме със следваща точка.

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Имате ли какво да докладвате по тази точка?

Госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, ще ви докладвам искане за 

изплащане на сума по изпълнителен лист. „Евроком“ ни е сезирала с 

писмо, но е приложила ксерокопие на изпълнителния лист. Ние сме 

им  оказали,  че  ще  предприемем  действия  след  като  представят 
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изпълнителния  лист.  С  писмо  с  днешна  дата  са  ни  приложили 

изпълнителния  лист,  поради  което  ви  предлагам  същият  да  бъде 

даден на счетоводството за предприемане на съответните действия, 

поради което ви моля да гласуваме. Сумата е в размер на 500 лева по 

дело във връзка с медийни пакети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Ще  ви  докладвам  четири  дела  по 

жалбите  за  отказ  на  регистрация  на:  Български  национален  съюз 

„Нова демокрация“, отказ за регистрация на Национално движение 

„Единство“  и  относно  заличаване  на  регистрацията  на  Съюз  на 

свободните демократи. Жалбите са отхвърлени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Райков има въпрос.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Да  попитам,  изпълнителният  лист  в 

оригинал ли е представен?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Сега в момента е в оригинал, да.

МАРТИН РАЙКОВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме с т. 7- „Доклади по писма“.

7. Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо 

по електронната поща с вх. № НС-04-13 от 17.02.2017 г.,  явно ще 

пристигне и в оригинал. Писмо от Министерство на финансите до 

Централната  избирателна  комисия  и  до  Печатницата  на  БНБ  със 

списъка на служителите от отдел „Контрол върху отпечатването на 

ценни  книжа“  от  Дирекция  „Финанси  и  управление  на 

собствеността“  в  Министерство  на  финансите,  които  ще 

осъществяват  контрола  при  отпечатването  на  бюлетините  във 

всички етапи на това производство до унищожаването им.
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Докладва ви за сведение вх. № НС-15-64 от 17.02.2017 г. От 

Районната  избирателна  комисия  –  Монтана  сме  получили  по 

електронната поща уведомление, че имат регистрирана листа № 12 

от  16.02.2017  г.,  кандидатска  листа  на  Партия  „Българско 

национално обединение“ с трима кандидати в листата. Данните на 

кандидатите са в Excel формат са въведени в електронна система на 

„Информационно обслужване“.

Докладвам ви го за сведение. 

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-06-20 от 17.02.2017 г. От 

Агенцията  по  обществените  поръчки  имаме  уведомление  за 

регистрирана процедура със съответния идентификационен номер за 

поръчката за откриване на процедурата за възлагане отпечатването 

на бюлетини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладва ви писмо 

с вх. № ЦИК-14-9 от 17.02.2017 г. от кмета на община Правец г-н 

Румен  Гунински,  с  което  моли  ЦИК  да  даде  съгласие  изборните 

книжа  и  материали  от  изборите  за  народни  представители, 

насрочени за 26 март 2017 г. да се приберат в помещението, в което 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  национален 

референдум 2013 г., европейски избори 2014 г., местни избори 2014 

г.,  национален  референдум  2015  г.,  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  и  национален  референдум  2016  г.  –  почти  всички 

произведени избори до сега. 

Помещението  разполага  с  необходимата  площ  и  място  за 

съхранение.  Аз  ви  предлагам  сега  да  пратим  писмо  на  кмета  на 

Правец,  че  достатъчно  време  преди  изборния  ден  ще  бъде  взето 

решение - ще им бъде дадено разрешение за начина, по който ще се 

съхраняват тези книжа и материали, да бъде отворено помещението. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Написахме  едно  писмо  до  кметовете  на  всички  общини, 

когато  Вие  готвихте  проект  и  мисля,  че  е  изпратено.  Нека  да 

направим справка и ако не е изпратено – ще изпратим до Правец.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 13  членове на  ЦИК: за  –  13 (Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Благодаря.

Колеги, вчера едно писмо изпратихме по повод питане. 

Моля, господин Пенев, припомнете.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Вчера с колегата Ивков имахме сходни 

доклади и в тази връзка одобрихме отговори на писма, с които във 

връзка  с  това дали следва общинският съветник да ползва отпуск 

или не, ако е кандидат за народен представител. 

Оформи се предложение и от други колега да публикуваме 

този  отговор  в  рубриката  „Въпроси  и  отговори“  на  Централната 

избирателна  комисия  на  интернет  страницата,  тъй  като  вероятно 

такива въпроси ще възникнат и от други кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  Ви 

благодаря, господин Пенев за едновременно краткия и изчерпателен 

доклад.

Колеги, режим на гласуване за публикуване в тази рубрика.

Гласували 13  членове на  ЦИК: за  –  13 (Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.
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Колеги, следващият докладчик е господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  в  моя  папка  от  днешно 

заседание с вх. № ПВР-09-1 от 17.02.2017 г. сме получили писмо по 

прокурорска преписка № 934 от 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  моля  запознайте  се  с  тази  преписка.  Доколкото  разбирам 

господин Райков я докладва към днешна дата за сведение. 

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Докладвам  ви  я  само  за  сведение. 

Възложено  е  на  нашия  Правен  отдел,  на  юрисконсултите,  да 

изготвят всички документи по преписката, с която да запознаем във 

връзка с това писмо прокуратурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Изключително 

съм благодарна, господин Райков, за доклада Ви.

В  момента,  в  който  преписката  е  готова  очакваме  и 

съответния  отговор,  който  да  бъде  представен  на  вниманието  на 

Централната избирателна комисия. 

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  по  тази  точка  е 

госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

Столична община, във вътрешна мрежа от дата 15.02.2017 г. с вх. № 

НС-07-5 от 15.02.2017 г., копие до нас. Писмото е до председателите 

на  23-та,  24-та  и  25-та  Районна  избирателна  комисия  Столична 

община пита районните избирателни комисии с оглед подпомагане 

на  дейността  им  дали  ще  изискат  от  столичната  общинска 

администрация  техни  служители  да  бъдат  като  технически 

сътрудници на РИК в деня на приемане на протоколите. 

Докладва ви го само за сведение, защото то е с копие до нас. 

Както  знаете,  ние  с  Решение  №  4131  относно  определяне 

възнагражденията в т. 8 сме разрешили на районните избирателни 

комисии за периода на подготовка за предаване на изборните книжа 

и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на дейността 
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им в изборния ден да наемат технически сътрудници. Така че това е 

тяхно решение в техните правомощия.

За сведение ви докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, следващ докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  във  връзка  с  докладвани ми 

вчера две писма – едното от Министерство на вътрешните работи, 

другото  е  отново  от  Министерство  на  вътрешните  работи,  но 

препратено ни от Министерство на външните работи във връзка с 

досъдебно производство и поисканата с тези две писма определена 

информация  за  нуждите  на  това  досъдебно  производство  ви 

предлагам  да  изпратим  едно  писмо  до  „Информационно 

обслужване“, което да ни изготви справка, необходима във връзка с 

предоставянето на информацията по двете писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

Гласували 12  членове на  ЦИК: за  –  12 (Владимир Пенев,  

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

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.

Благодаря.

Колеги, следващ докладчик е госпожа Грозева.

След това ще приключа аз.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-15-62 от 

днешна  дата  сме  получили  по  електронната  поща  график  за 

проведените  консултации  за  съставите  на  СИК  в  област  Видин, 

който  ни  е  изпратен  от  Районна  избирателна  комисия  –  Видин. 

Последната  консултация  във  Видин  е  с  днешна  дата.  Тъй  като 

съгласно  нашата  хронограма  до  18-ти  е  срокът  за  насрочване  на 

консултациите,  ви  моля  да  се  поинтересувате  и  да  се  обадите  до 
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РИК-овете, за които отговаряте, за да проверите дали все пак са в 

график и се насрочват консултациите, съгласно нашата хронограма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка с вх. № НС-02-8 

сме  получили  писмо  от  господин  Витанов,  който  е  секретар  на 

българската  делегация  в  ПАСЕ,  а  също  така  и  е  служител  в 

Народното събраните, виждате съответната дирекция. С това писмо 

господин  Витанов  се  обръща  към  нас,  за  да  ни  информира  за 

желанието на наблюдатели от Парламентарната асамблея на Съвета 

на  Европа  (ПАСЕ)  да  се  срещнат  с  Централната  избирателна 

комисия. 

Преди  няколко  дни  ви  докладвах  за  наблюдатели  от 

Организацията  за  сигурност  и  сътрудничество  в  Европа,  сега  ви 

докладвам за наблюдатели от Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа. 

Колеги, предлагат срещата, която вече според мен с ПАСЕ е 

традиционна, да се проведе в традиционното й време, а именно на 24 

март 2017 г. от 15.00 часа в тази сграда. Господин Витанов пита дали 

е  възможно  да  се  разчита  на  тази  среща  в  така  предложените 

времеви хоризонти.

Уважаеми колеги, аз считам, че на този етап ние бихме могли 

да  потвърдим  тази  среща.  Ако  възникнат  непредвидени 

обстоятелства,  разбира  се  своевременно  ще  информираме 

наблюдателите от ПАСЕ.

Уважаеми колеги, предлагам да отговорим по този начин.

Режим на гласуване.

Гласували 13  членове на  ЦИК: за  –  12 (Владимир Пенев,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против 1 (Ивайло Ивков).
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Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Както ви информирах и преди това възможно е в събота и 

неделя  да  се  наложи  да  се  свикаме  на  заседание.  Но  свиквам 

следващото редовно заседание в понеделник в 10.30 часа.

Благодаря!

(Закрито в 17,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Мая Станкова

Красимира Николова
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