
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 485

  

На 21 февруари  2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решения относно промени в състави на РИК.

Докладват: Емануил Христов, Мартин Райков

1а. Проект на решения относно наблюдатели.

Докладват: Ивайло Ивков, Мартин Райков

2. Доклад на комисията за конкурса за компютърна обработка 

на данните.

Докладва: Емануил Христов

3. Доклад по разяснителната кампания.

Докладва: Росица Матева

4. Искания за изплащане на възнаграждения.

Докладва: Ивайло Ивков

5. Доклади относно гласуване извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

5а. Доклади по жалби и сигнали.

Докладва: Георги Баханов, Румяна Сидерова. 

5б. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Георги Баханов

6. Доклади по писма.

Докладват:  Александър Андреев,  Ивайло  Ивков,  

Румяна  Сидерова,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева, 

Цветозар Томов, Ивилина Алексиева 



7. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 

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

Ганчева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен  Цачев, Румяна Сидерова и Таня 

Цанева.    

ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Таня Цанева.  

Заседанието  бе  открито  в  11,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева - заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:

1.  Проект  на  решение относно  промяна  в  състав  на  РИК. 

Докладчик – господин Христов.

2. Доклад на комисията за конкурса за компютърна обработка 

на данните. Господин Христов е докладчик.

3.  Доклад  по  разяснителна  кампания.  Госпожа Матева е 

докладчик.

4. Искания за изплащане на възнаграждения. Господин Ивков 

е докладчик.

5.  Доклади  относно  гласуване  извън  страната  –  докладчик 

госпожа Ганчева.

6.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа  Солакова, 

господин  Андреев,  господин  Ивков,  госпожа  Сидерова,  госпожа 
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Ганчева,  госпожа Мусорлиева,  госпожа Нейкова,  госпожа Матева, 

господин Цветозар Томов, госпожа Ивилина Алексиева.

7. Разни.

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 

допълнение в така предложения дневен ред? Първи беше господин 

Баханов. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам  да  включите  в  дневния  ред  рова  точка  „Жалби”  и  да 

включите точка „Искания за отваряне на запечатани помещения”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предлагам това да бъдат нови точки 5а и 5б – доклади по жалби и 

сигнали и искания за отваряне на запечатани помещения.

Следващият заявил се за дневния ред е господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Моля  да  ме  включите  възможно  по-

напред  в  дневния  ред  със  заличаване  на  наблюдател. 

Проекторешението  е  в  моя  папка,  изготвено  от  колегата  Грозева, 

която беше дежурна, но може би да мине по-напред, защото ще бъде 

кандидат за народен представител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

точка 1а, господин Ивков.

Господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

промени в състави на РИК и да включите нова точка за регистрация 

на наблюдатели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ви включа в 

т. 1а, господин Райков – проекти на решения относно наблюдатели.

Други предложения имате ли, колеги? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев).
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Благодаря.  Колеги,  преди да  преминем към точка първа от 

дневния ред бих искала да ви информирам, че по обективни причини 

ползване на вид отпуск отсъства госпожа Цанева, господин Томов и 

госпожа Солакова  ме уведомиха,  че  ще закъснеят  за  заседанието. 

Останалите  колеги  са  в  сградата  на  ЦИК  и  подготвят  своите 

проекти.

Колеги, нека да започнем с точка 1а относно наблюдатели. 

Първи докладчик е господин Ивков.

Точка 1. Проект на решения относно наблюдатели.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Постъпи заявление вх. № НС-18-6 от 21 

февруари  2017  г.  от  представляващия  сдружението  „Земеделски 

младежки съюз”, с което се иска заличаването на вече регистрирания 

наблюдател Райна Лалова Дончева. Към заявлението са приложени 

неговото пълномощно и заявление от самата Райна Лалова Дончева 

в оригинал,  с което се иска да бъде заличена като наблюдател от 

българската  неправителствена  организация  „ЗМС”  поради 

номинацията  й  за  народен  представител  в  изборите  за  народни 

представители.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

доклада ви, господин Ивков. Колеги, имате думата за коментари. 

Уважаеми  колеги,  не  виждам  желаещи  да  участват  в 

дискусията. Подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Сидерова).

Колеги, това е Решение № 4336-НС.

По точка 1а следващ докладчик е господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка в днешно заседание 

е проект на решение за регистрация на наблюдатели на сдружение 
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Асоциация „Прозрачност без граници”. Постъпило е заявление с вх. 

№  5  от  20  февруари  2017  г.  Извършени  са  всички  необходими 

проверки, може да погледнете проекта на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете.

Уважаеми колеги, предполагам, че нямате нужда да се изчита 

предметът на дейност и целите на организацията, тъй като това беше 

направено  при  регистрацията  на  Асоциация  „Прозрачност  без 

граници”  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  при  предходните 

избори за президент и вицепрезидент.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Сидерова).

Колеги, това е Решение № 4337-НС.

Колеги,  връщаме  се  към  точка  първа  от  дневния  ред  – 

проекти  на  решения  относно  промени  в  състави  на  РИК. 

Заповядайте, господин Христов.

Точка 1.  Проект на решения относно промени в състави на 

РИК.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 

има проект за решение относно промяна в състава на РИК. Обадиха 

ми се  по  телефона  и  се  разбрахме,  спешно ми изпратиха  всички 

необходими  документи  в  сканиран  вид.  Предстои  да  дойдат  на 

хартиен носител, изпратени са също днес, тъй като се налага спешна 

промяна.  Един от  членовете  на  Районната  избирателна  комисия е 

съпруг  на  кандидат  за  народен  представител  и  влиза  в 

несъвместимост, затова трябва спешно да бъде сменен. Изпратени са 

всички документи, има предложение от политическа партия ГЕРБ 
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със съответните пълномощни, със заявление, подписано от лицето, и 

с предложението да бъде заменен от Даниел Руменов Царянски. За 

Даниел Руменов Царянски  е  изпратена декларация,  изпратено е  и 

копие от дипломата му. 

Всички необходими изисквания са налице, затова предлагам 

Централната  избирателна  комисия  да  вземе  решение,  че 

освобождава  като  член  на  Районната  избирателна  комисия  в 

Двадесети  изборен  район  –  Силистренски,  Велико  Тодоров 

Димитров и анулира издаденото  му удостоверение и назначава  за 

член на Районната избирателна комисия в Двадесети изборен район 

– Силистренски, Даниел Руменов Царянски. На назначения член да 

се  издаде  удостоверение.  Решението  подлежи  на  обжалване  пред 

Върховния  административен  съд  чрез  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря, господин Христов. Колеги, имате ли Колеги, коментари? 

Не виждам. Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4338-НС.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  само  за  сведение  ви 

докладвам, че в Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-

63-1 от 20 февруари 2017 г. са постъпили в оригинал материалите по 

преписката във връзка с искане за промяна в състава на Районната 

избирателна комисия, по която преписка вече ние се произнесохме с 

Решение № 4325-НС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. Заповядайте, господин Райков.
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МАРТИН РАЙКОВ: В моя папка има проект за решение за 

промяна в Районната избирателна комисия в Осми изборен район – 

Добрички.  Постъпило е искане с  вх.  № НС-10-35 от 20 февруари 

2017 г., в което се предлага на мястото на Мелекбер Мустафа Абил – 

секретар  на  РИК  в  Осми  изборен  район  –  Добрички,  да  бъде 

назначена за секретар Наджие Али Адем, член на РИК, а на нейно 

място за член на РИК да бъде назначена Сюзан Зекерие Рамис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Райков. Колеги,  имате ли коментари?  Не виждам.  Режим 

на гласуване, колеги.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4339-НС.

С това докладите по точка първа са изчерпани.

Колеги, преминаваме към точка 4 – искания за изплащане на 

възнаграждения. Заповядайте, господин Ивков.

Точка 4. Искания за изплащане на възнаграждения.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  С  вх.  № вх.  МИ-27-22  от  17  февруари 

2017 г. е постъпило искане на заплащане на дежурство, дадено от 

заместник-председателя  Стойчев  и  от  секретаря  Кръстева  на 

Общинската избирателна комисия – Съединение, заради участието 

им  в  заседание  на  Върховния  административен  съд  в  София  по 

административно  дело  №  649/2017  г.  Има  контролен  лист  и 

счетоводна справка, поради което предлагам да одобрим изплащане 

на възнаграждението и да изпратим стандартните писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Уважаеми  колеги,  преминаваме  към  точка  пета  –  доклади 

относно гласуването извън страната. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 5. Доклади относно гласуването извън страната.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-

01-11-4  от  20  февруари,  получено  по  електронната  поща  и  в 

оригинал  по  пощата.  Това  е  информация  от  Министерството  на 

външните  работи  относно  полученото  съгласие  на  приемащи 

държави.  За  сведение  и  за  обобщаване  в  таблицата,  която  ще 

съобразим по взимане на решението по чл. 12.

Докладвам ви вх. № НС-28-24 от 20 февруари 2017 г. Това е 

писмо  от  Временните  обществени  съвети  с  поставени  въпроси  и 

предложения  относно  повишаване  ефективността  на  подаване  на 

електронното заявление. Колеги, то е разположено във вътрешната 

мрежа. Аз разговарях с „Информационно обслужване”, позволих си 

по повод направените предложения.

Първото  предложение  е  да  се  използва  опростена  капча. 

Капчата,  колеги,  това  е  кодът  с  оглед  сигурност.  Вие  знаете,  че 

преди пускането на системата работно ни беше предложена и друга 

капча,  която  е  по-съвременна,  по-сложна  и  ние  решихме  да 

използваме тази капча,  която беше използвана и при предходните 

избори с цел улеснение на системата. Моето лично мнение е, че не 

бива  сега,  десет  дена  преди  изтичането  на  срока,  а  още  повече, 

хората  са  свикнали,  да  се сменя капчата.  Но от  „Информационно 

обслужване” имат готовност, ако Централната избирателна комисия 

реши, да сменят капчата. Припомням само, че тогава коментирахме 

на работна група и на работно обсъждане,  че новата капча,  която 

всъщност  се  използва,  е  по-сложна  и  затова  не  възприехме  това 

решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  чухте  доклада.  Предполагам,  запознахте  се  с  преписката. 
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Моля ви за вашето отношение по въпроса дали е необходимо сега да 

се сменя тази капча, този код.

Уважаеми  колеги,  с  оглед  мълчанието  в  зала  приемам,  че 

нямаме  желание  десет  дни  преди  изтичане  на  срока  да 

правимпромени.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  По  отношение  на  второто 

предложение – да се интегрира виртуална кирилска клавиатура във 

формата  за  заявление  или  да  се  интегрира  линк  към  такава 

клавиатура.  Аз  също  оперативно  съм  провела  разговори,  няма 

проблем,  ако  Централната  избирателна  комисия  реши,  да 

интегрираме такава, тоест и от телефон да е възможно, но ще бъде за 

постоянен адрес и трите имена, защото всичко друго се изписва на 

латиница. Така че, ако направим такава заявка, веднага ще тръгне. 

Аз лично мисля, че това е една допълнителна опция към системата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, какво е 

вашето становище? В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване 

да се осигури тази възможност, както и да пуснем съобщение в тази 

връзка към момента, в който е осигурена.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев).

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  По  отношение  на  третото 

предложение – да се даде възможност за промяна на вече заявеното 

място при желание от страна на заявителя, смятам, че този въпрос 

достатъчно дълго време е обсъждан и дискутиран и продължава да 

се  обсъжда  в Централната  избирателна  комисия.  Вие знаете,  че  с 

оглед  сигурност  и  съдействие  на  избирателя  и  при  пускането  на 

системата  за  предходните  избори  при  действието  на  новите 

разпоредби ние надълго и нашироко обсъждахме, както и сега преди 

да пуснем системата, и общото мнение в Централната избирателна 
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комисия  е  да  не  се  дава  такава  възможност  с  оглед  сигурност  и 

превенция. Така че, аз лично поддържам това становище. Ако има 

друго разбиране в Централната избирателна комисия, да го чуем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Колеги, други становища? Не виждам.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В тази връзка ще ви докладвам и вх. 

№  НС-22-51  от  20  февруари  2017  г.,  което  е  писмо  от  госпожа 

Гълъбова,  която  ни  призовава  да  подобрим,  да  улесним  капчата, 

която се попълва от две части. „Не е ясно и двете ли да попълваме 

или едната, като в някои случаи едната е достатъчна, в други трябва 

и  двете  да  се  въведат.  Второто  съображение  за  сигурност,  което 

изтрива всички данни, вместо да показва само полето за корекция.”

Колеги,  по  повод  капчата  дали  една  или  две  части,  също 

разговарях  с  „Информационно  обслужване”.  Това  е  услуга  на 

„Гугъл”  и  всъщност  „Гугъл”  (не  знам дали  ще го  кажа  правилно 

технически)  сам  с  оглед  сигурност  преценява  дали  да  даде 

възможност едната или двете опции да бъдат попълвани. Така че тук 

не може да се намесим във връзка с това. А по отношение на това, че 

след като се попълни и има някаква грешка, не се изпраща, не се 

запазва целият формуляр, който е написан, това е с оглед защита на 

личните  данни.  Но  при  всички  положения  на  заявителя  му  се 

обяснява каква е грешката. 

Може  би  да  изготвим  до  госпожа  Гълъбова  писмо  и  да  й 

отговорим в този смисъл, който докладвах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  отговор  в  този  смисъл.  Режим  на 

гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Цветозар Томов).
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-22-55 от 20 

февруари 2017 г., което е от лице, посочило се като Лилия: не ми 

приема заявлението за Малта. 

Явно има техническа грешка, ще препратим на съпорт това за 

сведение.

Колеги, във вътрешната мрежа е проект на отговор на писмо 

с  вх.  № НС-22-48 от  19 февруари 2017 г.  Имат въпроси  относно 

регистрацията,  необходимия  брой  заявления  за  отваряне  на 

избирателна секция и по-скоро въпросът е „означава ли, че като съм 

регистрирана, ще имам право да упражня гласа си в друга секция”.

Предложила  съм  ви  стандартен  отговор,  с  който  вече 

отговаряхме на няколко лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов).

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-

50  от  19  февруари  2017  г.  от  лице,  което  се  сочи  като  Наталия 

Димитрова. Пита дали е възможно български граждани с постоянен 

адрес, които няма да са в България, да се регистрират чрез сайта на 

ЦИК до 28 февруари за гласуване извън страната и ако е възможно, 

дали следва да оставят полето „Адрес на пребиваване” празно.

Предлагам да гласуваме стандартен отговор с допълнение, че 

адрес на пребиваване е опция, която не е отбелязана със звездичка, 

тоест може да го остави празно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов).

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, последно, в папката с моите 

инициали  се  намира  справка  за  постъпващите  заявления  от 

дипломатическите и консулските представителства. Предоставям ви 

кратка  информация,  че  сравнително  много  е  малък  броят  на 

заявленията,  които  постъпват  от  Министерството  на  външните 

работи, около 270 бяха вчера до края на деня. Аз днес ще се свържа 

оперативно  с  представител  на  работна  група  „Избори”.  Прави 

впечатление, че постъпват по два-три имейла на ден, които съдържат 

не повече от 20 до 40 заявления, което по мое мнение е твърде малко 

с оглед настъпващия краен срок и с оглед на това, че в един момент 

може  би  ще  се  появят  много  заявления,  които  следва  да  бъдат 

обработени и да бъдат проверени. А и лично се притеснявам с оглед 

решението ни по чл. 12, което е за крайния срок 4 март. Затова ще се 

свържа и ще ви докладвам отново.

А по повод информацията, която ви докладвах за приемащите 

държави,  ще я  обобщим и тогава  ще ви я  качим във вътрешната 

мрежа с наслагване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Ганчева, повдигнахте много важен въпрос. Затова ви моля 

след осъществяване на този контакт да докладвате на Комисията и 

ако се налага, да изпратим писмо на Министерството на външните 

работи с оглед на този риск, който би могъл да се реализира.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  връзка  с  това, 

което обсъждаме в момента, предлагам да изпратим на всички имейл 

адреси на българите в чужбина, които използвахме и при предходна 

кампания, едно съобщение, с което да напомним, че изтича срокът за 

подаване на заявления за гласуване в чужбина на 28 февруари и да 

не се изчаква в последния момент да се подават заявления. И това 

съобщение  да  бъде  предадено  на  всички  българи  в  съответната 
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общност,  в която се намират лицата, които са получатели на това 

съобщение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение,  като  подчертавам,  затворен  лист  на  имейлите. 

Гласуваме.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Ивайло Ивков).

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като стана въпрос извън 

микрофон  за  Федерална  република  Германия,  видно  от  писмото, 

което  сега  ви  докладвах,  поискано  е  съгласие  и  за  почетните 

консулства и към момента няма съгласие за дадено разрешение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. С това изчерпихме точка пета от дневния ред.

Връщаме се, колеги, към точка втора – доклад на комисията 

за  конкурса  за  компютърна  обработка  на  данните.  Заповядайте, 

господин Христов.

Точка 2.  Доклад на комисията за компютърна обработка на 

данните.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  има  два  файла.  Първият  е 

окончателен протокол. Ще ви помоля да се запознаете с него, като 

искам само предварително да кажа, че днес мина последната фаза на 

работната  комисия,  а  именно  отварянето  на  ценовата  оферта.  С 

отварянето  на  ценовата  оферта  ние  трябва  да  пристъпим  към 

окончателно  решение  на  работната  комисия  и  в  тази  връзка  сме 

подготвили този протокол, наречен „Окончателен протокол”, който 

на  практика  съдържа  данните  от  всички  действия,  които  сме 

извършили,  а  именно  че  на  15  февруари  в  16,35  ч.  се  извърши 
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отварянето на офертата. Бяха проверени всички документи дали са 

налични съгласно изискванията на конкурса, който обявихме.

След  като  беше  установено  наличието  на  документите, 

пристъпихме  към  оценка  на  техническия  проект,  който  беше 

предложен.  Във  вчерашния  ден  от  13,30  ч.  беше  извършена  и 

демонстрация  на  програмния  продукт  с  данни,  които  включваха 

въвеждане  на  протоколи,  създаване  на  електронен  запис  и  т.н., 

изредени са всички действия, които по наше искане бяха възложени. 

Освен работната комисия имаше още четири колеги от Централната 

избирателна комисия, които присъстваха. След което членовете на 

работната  комисия  направиха  числова  оценка  на  техническото 

задание,  като  комплексната  оценка  от  петимата  кандидати  общо 

беше 67,6 точки.

Днес беше отворена офертата, тук са записани показателите, 

общата цена на услугата е 2 млн. и 500 хил. лева без ДДС или 3 

милиона с ДДС, в това число 2 млн. 460 хил. лева без ДДС са за 

самата  компютърна  обработка,  за  сканиране  на  протоколи, 

излъчване  на  заседания  и  т.н.,  а  40  хил.  лева  без  ДДС  са  за 

отпечатването  и  издаването  на  Бюлетин  с  резултатите  от 

гласуването.  И  тъй  като  нямаше  друга  оферта,  финансовият 

критерий тук е 30 точки, те получиха максималния брой точки, тъй 

като нямаше база за сравнение. Така че общият брой точки са 97,6 от 

комисията.

В  тази  връзка  работната  комисия  предлага  Централната 

избирателна комисия да потвърди резултатите от конкурса, които се 

съдържат  в този протокол,  като,  разбира се,  неразделна част  са  и 

тези три протокола – от 15 февруари, от 20 февруари, от 21 февруари 

и таблицата с методиката за оценка на участниците. Тя не е качена, 

но аз ви казах какви са крайните резултати.

Предлагам с протоколно решение да приемем този доклад на 

работната група. А след това имам изготвен и проект за решение как 

да постъпим оттам нататък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

уважаеми господин Христов. 
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  приемане  на  одобрение  на 

тези протоколи и работата на комисията. Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Продължете, господин Христов, с проекта на решение.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

моята  папка  е  качен  проект  за  решение  относно  възлагане  на 

компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и 

издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите 

от гласуването в изборите за народни представители на 26 март 2017 

г.

Описали сме, че на основание чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния 

кодекс  и  протоколно  решение  от  15  февруари  за  определяне  на 

работна комисия за отваряне на оценките, протоколите съответно от 

15 февруари, 20 и 21 февруари на работната комисия предлагаме да 

вземем решение, че възлагаме на „Информационно обслужване” АД 

компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и 

издаването  на  Бюлетин  на  ЦИК  с  технически  носители  за 

резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 

26 март 2017 г.

И  втора  точка,  че  Централната  избирателна  комисия 

упълномощава председателя на Централната избирателна комисия и 

главния  счетоводител  да  подпишат  договор  с  „Информационно 

обслужване” АД за компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК.

Знаете,  че  договорът  е  част  от  документацията,  така  че  да 

можем да пристъпим към действие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. Колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Цветозар Томов). 

Колеги, това е Решение № 4340-НС.

Още  един  доклад  по  точка  пета  -  заповядайте,  госпожо 

Ганчева, след което ще преминем към точка 5а.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

постъпило по електронната поща с вх. № НС-22-54 от 20 февруари 

2017  г.  То  е  малко  по-специфично,  тъй  като  лицето,  което  ни  е 

изпратило запитване по имейла, посочило се като Доли Янкова, със 

съответния ЕГН, сочи, че „Днес, 20 февруари, се опитах да подам 

заявление за гласуване извън страната.” За нейна огромна изненада, 

след  като  попълнила  исканата  информация,  получила  следния 

отговор:  „За  въведения  ЕГН  вече  има  електронно  заявление  за 

гласуване  извън  страната.”  „Моля  да  извършите  проверка  кой  е 

използвал  моя  ЕГН  в  нарушение  на  закона.”  Чака  отговора  с 

нетърпение.

Аз се свързах с „Информационно обслужване” и по единния 

граждански  номер  установихме,  че  в  списъка  на  успешно 

потвърдените  за  място  Лимасол  съществува  лицето  Доли 

Радославова Янкова със същия ЕГН. Посочен е телефон за контакт и 

заявлението  е  подадено  и  успешно  прието  в  15,24  ч.,  след  което 

лицето, което е подало заявлението, прави три опита, вече след като 

успешно е прието. Ние сме получили имейла в 15,58 ч. Обясниха ми, 

че  технически  с  два  клика  понякога  лицата  не  разбират,  че 

заявлението е успешно прието и продължават.

Аз лично мисля, че ние няма как да изследваме този въпрос. 

Единственото,  което  можем  да  направим,  е  да  се  свържем  на 

посочения телефон, защото в електронната форма има телефон. Но 

как  ще  се  установи  дали  е  това  лицето,  ние  не  можем да  водим 

някакво разследване. Имате ли някакви предложения?
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Колеги,  единственото,  което  може да  направи Централната 

избирателна  комисия,  тъй като това  кой стои и кой е  подал е  от 

компетентността на други органи, ние сме по повод произвеждането 

и организацията на изборите, е да се свържем на телефона, който е в 

електронната форма и да обясним за какво става дума. Не предлагам 

да  я  махнем  от  списъка  на  успешно  потвърдените  с  оглед 

съображения за сигурност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, приемаме ли така да процедираме? Режим на гласуване да 

процедираме по този начин.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Ивайло 

Ивков).

Прие се това предложение.

Колеги, преминаваме към нова точка 5а – доклади по жалби и 

сигнали. Докладчик – господин Баханов. Упълномощавам госпожа 

Мусорлиева да води заседанието.

Точка 5а. Доклади по жалби и сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-15-73 от 

21 февруари 2017 г. в оригинала вече е пристигнало по пощата по 

вчерашен  вх.  №  НС-15-73  от  20  февруари  2017  г.,  която  е 

разпределена  в  17,49  ч.  на  мен,  жалба  от  коалиция  от  партии 

„България без цензура” чрез пълномощника си Тезджан Феймиева 

Наимова за отмяна на решение № 38-НС от 17 февруари 2017 г. на 

Районната  избирателна  комисия  –  Седемнадесети  многомандатен 

изборен район, област Пловдив.

Уважаеми  колеги,  съгласно  резолюцията  на  председателя, 

поради огромния обем за запознаване в зала. Наистина преписката е 
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103  страници,  но  повечето  неща  се  повтарят.  Обжалвано  е  от 

пълномощника  на  коалиция  от  партии  „България  без  цензура” 

решение  на  Районната  избирателна  комисия  –  Пловдив,  с  което 

Районната  избирателна  комисия  –  Пловдив,  е  оставила  без 

разглеждане като недопустима жалба с вх. № 1 от 16 февруари на 

госпожа  Тезджан  Наимова  като  пълномощник  на  коалиция  от 

партии „България без цензура”, в която се оспорва процедурата по 

провеждането на консултациите за съставите на СИК на територията 

на община „Родопи”.

Накратко,  жалбата  е,  че  на  първата  покана  и  на  първите 

консултации на 15-ти не са се явили представители на „България без 

цензура”.  По  телефона  се  е  свързала  представителка  Станислава 

Валериева, която упоменава, че не могат да дойдат, тъй като имат 

проблеми  с  пълномощните  и  са  съгласни  абсолютно  с 

разпределението, което ще бъде постигнато на консултациите, и на 

16-ти ще представят документи. Както виждам от приложението към 

протокола  от  17-ти,  били са  разпределени  местата  в  секционните 

избирателни комисии на територията на община „Родопи”, като са 

били оставени точно бройките, които са по закон, полагащи се на 

„България  без  цензура”,  а  именно  десет  броя  ръководства  и  18 

членове  във  всички  55  секционни  избирателни  комисии  на  тази 

територия. Участвалите на 15-ти са се разбрали на 17-ти отново да се 

видят и да преразпределят тези бройки.

Предполагам,  че  това  е  станало,  тъй  като  на  16-ти 

представителят на „България без цензура” е казал, че ще представят 

необходимите документи, тоест сигурно са очаквали и предложения 

за членове в СИК, което явно не е било представено и затова на 17-

ти  са  се  събрали  отново.  Това  е  видно от  протоколите.  Само ще 

акцентирам  вниманието  ви,  колеги,  че  в  жалбата  се  оспорват 

протоколите за провеждане на първите и вторите консултации като 

неистински документи. Молят да бъде проверено дали същите не са 

антидатирани, а подписите на пълномощниците дали не са положени 

извън сградата  на  общината  в  часове,  различни от предварително 

обявените. 
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Не знам кой и  как  е  писал жалбата  и  с  каква  юридическа 

грамотност, не я коментирам, но има други органи, които проверяват 

тези неща.

Уважаеми колеги, тъй като, както ви казах, документацията е 

обемна,  ще  ви  моля  да  се  запознаете  с  цялата  документация  към 

жалбата, протоколите, разпределението и т.н. и допълнително да я 

разгледаме. Сега е за сведение, тъй като жалбата и документите от 

Районната избирателна комисия дойдоха току-що в оригинал. Имаме 

достатъчно срок да се запознаят всички колеги и ще ви предложа 

решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

уважаеми господин Баханов.

Продължаваме  с  нова  точка  5б  –  искания  за  отваряне  на 

запечатани  помещения.  Господин  Баханов,  отново  вие  сте 

докладчик.

Точка 5б. Искания за отваряне на запечатани помещения.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-60 от 

20  февруари  2017  г.  е  постъпило  искане,  подписано  от  кмета  на 

община Гоце Делчев и подпечатано с печата на същата. Искането е 

за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент  на  Република  България,  произведени  на  23  и  30 

октомври 2011 г. Това е написано в „Относно”, обаче по-надолу е 

уточнено, уважаеми колеги, че там се съхраняват изборни книжа и 

материали  както  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент, 

произведени  на  23  и  30  октомври,  така  също  и  от  изборите  за 

членове на Европейския парламент, произведени на 25 май 2014 г. и 

от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 

октомври  2015  г.  и  от  националния  референдум,  проведен  на  25 

октомври 2015 г. Проектът ми за решение е съобразен с този факт.

Само  да  уточня,  че  искането  е  във  връзка  с  предаване  на 

изборните  книжа  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република България, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., на 
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отдел „Държавен архив” – Благоевград. Затова искат и достъпът до 

това запечатано помещение, което е подробно описано в искането и 

в моя проект за решение. Моля да го погледнете и да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Цветозар Томов); против – 1 (Ивайло Ивков).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4341-ПВР/ЕП/МИ

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги,  в  моя  папка  от  днешна  дата  е  качен  проект  на  решение 

относно  искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община 

Берковица. С вх. № ПВР-14-61 от 21 февруари 2017 г. в оригинал е 

пристигнало искане,  подписано от кмета на община Берковица, за 

достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборните 

книжа и  материали от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Републиката  на  23  и  30  октомври  2011  г.  с  цел  извършване  на 

експертиза  и  предаване  на  книжата  и  материалите  на  отдел 

„Държавен архив” – Монтана.

Колеги, предлагам да разрешим отварянето на запечатаното 

помещение по реда и строгото спазване на наше Решение № 2662-

ПВР/НР от 18 октомври 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Грозева. Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  

20



Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов). 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4342-ПВР.

Още  един  доклад  по  точка  5а  –  заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

от  Софийски  районен  съд,  102-ри  състав,  Наказателна  колегия,  с 

искане  да  предоставим  информация  дали  политическа  партия 

„ДРОМ” е регистрирана за участие в изборите и дали тази партия е 

регистрирала кандидатски листи в Смолян и в Пазарджик.

Към  писмото  е  приложено  решението  на  Районната 

избирателна  комисия  –  Смолян,  за  регистрация  на  кандидатските 

листи в съответния многомандатен изборен район. Свързала съм се 

по телефона с колегите от Пазарджик, всеки момент ще ни изпратят 

по имейла тяхното решение. С вчерашна дата също са регистрирали 

кандидатска листа на тази партия.

Искането  е  направено  с  оглед  на  това,  че  е  налице 

наказателно производство срещу лице, спрямо което има мярка за 

неотклонение задържане под стража, за да може да знае съдът дали 

да спре производството.

Моля ви да гласуваме писмото до Районния съд, с което ги 

уведомяваме, че сме регистрирали партията, че кандидатските листи 

се регистрират в районните избирателни комисии и им изпращаме 

решението на Пазарджик, тъй като решението на Смолян го имат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Сидерова).

Уважаеми колеги, преминаваме към точка шест – доклади по 

писма. Първи докладчик е господин Андреев.
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Точка 6. Доклади по писма. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вчерашното  заседание  докладвах  постъпило  писмо  от  Областна 

дирекция на Министерството на вътрешните работи – гр. Хасково, 

във  връзка  с  искана  информация  по  отношение  на  декларациите, 

подадени  от  Надежда  Колева  Стойчева  като  член  на  Районната 

избирателна комисия; заверено копие от нашите решения, с които е 

назначена и след това е извършена промяна в Районната избирателна 

комисия – Хасково;  и третото питане е писмено становище какви 

действия  са  предприети  от  ЦИК  във  връзка  с  установяване 

обстоятелството, че Надежда Колева е била общински съветник към 

Общински  съвет  –  Харманли,  към  момента  на  назначаването  на 

Районната избирателна комисия – Хасково.

В тази връзка  с  оглед  и  уточняване  на  текста  на  писмото, 

което  предложих  (то  се  намира  във  вчерашно  заседание  в  моя 

папка), предлагам да гласуваме този проект. Разбира се, ако колегите 

имат допълнения, може да ги обсъдим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  мисля,  че  трябва 

принципно да решим въпроса за несъвместимостта по чл. 66, ал. 1, т. 

2.  Или  приемаме,  че  общинските  съветници  не  са  на  изборна 

длъжност, държавна, в местен орган, за всички видове избори, или 

приемаме,  че  има несъвместимост,  независимо какви са изборите. 

Тоест в случая колегата Андреев така го е написал, че предпоставя, 

че  няма  несъвместимост,  защото,  първо,  изборите  са  за  народни 

представители,  второ, тя е член на Общинския съвет в Харманли. 

Ако поставим въпроса ако има избори за общински съветници или за 

кмет, а тя е общински съветник в Харманли, може ли да бъде член 

на Общинската избирателна комисия? Тук мисля, че разпоредбата на 

закона е  обща,  тя  регламентира несъвместимост по отношение на 

всички  видове  избори  и  на  всички  видове  комисии  -  районни  и 

общински избирателни комисии. Тоест считам, че трябва да решим 
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въпроса изначално и принципно – са ли общинските съветници на 

изборна  длъжност,  местен  орган  и  има  ли  несъвместимост  във 

всички видове избори, във всички видове комисии.

Колеги, ако не го уредим принципно и разсъждаваме за всеки 

конкретен случай какви избори имаме тя къде е общински съветник, 

ние предпоставяме партиите като предложат лицата, те да не смеят 

да  подпишат  декларациите,  защото  не  знаят  нашето  тълкуване 

изначално какво ще е за конкретния случай. Това първо трябва да 

бъде уредено и в принципното решение, така че ако имаме нагласа, 

че няма несъвместимост по принцип,  така да го запишем и оттук 

насетне да сме наясно, че по принцип общинските съветници могат 

да бъдат членове на РИК и на ОИК, независимо за какви избори са – 

дали  са  общински  или  за  народни  представители.  Но  ако 

предпоставяме  за  всеки  вид  избори  в  зависимост  от  това  къде  е 

общински съветник, мисля че поставяме в много трудно положение 

колегите при попълване на декларациите за РИК, защото те няма как 

да знаят какво е нашето становище. Ние трябва да сме го уредили 

предварително в принципно решение. Иначе така разпоредбата на 

чл. 66 аз я намирам обща и тя важи по отношение на всички комисии 

и на всички избори.

Освен това мисля, че имахме друга практика, поне аз имам 

спомен,  колегата  Ивков  докладва  назначаване  на  районна 

избирателна  комисия  за  президент  и  вицепрезидент.  Там 

предложението на партията беше: предлагам лицето Хикс, което е 

общински  съветник,  ако  приемете,  че  е  несъвместимо,  предлагам 

резервния. И мисля, че ние тогава не го назначихме.

Така че, аз считам, че ние трябва да го решим този въпрос 

изначално,  принципно,  за  да  могат  тези,  които  попълват  тези 

декларации, да знаят ние какво приемаме за несъвместимост или не. 

В  противен  случай  ние  рискуваме  ето  с  такива  случаи  да  се 

занимаваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. Като подкрепям становището ви, че трябва да 

23



имаме  принципно  решение,  в  случая  сме  конкретно  сезирани  от 

Областна дирекция на МВР и трябва да дадем и конкретен отговор.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Благодаря  ви,  госпожо 

председател. В тази връзка и аз исках да кажа, че, на първо място, 

ние сме сезирани от Областна дирекция на МВР – Хасково, която ни 

поставя  въпрос  дали  ние  въобще  сме  обсъждали  и  ставало  ли  е 

въпрос  нещо,  за  което,  реално  погледнато,  в  Централната 

избирателна комисия такова становище не е обсъждано в рамките на 

назначаването на всички районни избирателни комисии. Но с оглед 

поставения  принципен  въпрос  да  обсъдим  дали  имаме  наистина 

несъвместимост, тъй като текстът е общ, но в конкретния случай не 

става  въпрос  за  местни  избори,  където  би  могло  общинският 

съветник  по  някакъв  начин  да  бъде  в  несъвместимост  с 

провежданите  избори,  тоест  като  член  на  общинска  избирателна 

комисия. В случая става въпрос за районна избирателна комисия при 

изборите за народни представители. 

Моето лично мнение във връзка с така поставения принципен 

въпрос е, че не съществува несъвместимост между положението на 

общински  съветник  в  Харманли  и  назначаването  й  като  член  на 

Районната избирателна комисия  в Хасково, тъй като текстът на чл. 

66 е общ по принцип за всичките комисии. Но ние, разбира се, при 

прилагането на разпоредбата на чл. 66, а така както и с оглед нашата 

декларация  и  принципното  ни  решение,  аз  лично  считам,  че  ние 

трябва да приложим в случая с оглед  самия вид избор и правното 

положение, което е на члена на районната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна изцяло с колегата 

Бойкинова, че въпросът е принципен и затова направих предложение 

да бъде отложено за по-късно разглеждане. Още повече, ние извън 

микрофон  на  няколко  пъти  повдигаме  темата,  а  по  този  случай, 

доколкото се сещам, имаше и дело, но там поради непредставяне в 

срок  на  пълномощно  беше  прекратено.  Мисля,  че  там  беше  и 

24



колегата Иванова заедно с местния омбудсман, за когото съдът се 

произнесе, че е налице несъвместимост и аз доколкото си спомням 

от  мотивите  на  решението,  не  видях  съдът  да  разсъждава  по 

отношение на конкретните избори за народни представители и т.н.

Личното  ми  мнение  е,  че  не  бива  да  разделяме  с  оглед  и 

принципната  си  позиция,  ако  излизаме  с  такава,  за  избори  за 

общински съветници ли било, за народни представители.

Предлагам наистина да обсъдим и да излезем с принципно 

становище. Ние не сме правили проверка, ние сме нямали данни в 

действителност  при  назначаването  на  районните  избирателни 

комисии за  такъв  проблем.  Специално за  Хасково служебно ни е 

известно специално за този случай, защото жалбата беше препратена 

от нас и наш представител се яви, макар и делото прекратено.  За 

съжаление наистина не можахме да чуем становището на съда по 

този  въпрос.  Но  мисля,  че  съдът  ако  следваше  да  се  произнесе, 

нямаше  да  бъде  по-различно  отколкото  за  местния  омбудсман, 

където принципно аз имах друго разбиране за нещата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Моля само да ми кажете, господин Андреев, за да 

видя и преписката,  какво се иска от ЦИК.  Защото след като чета 

подготвения отговор, разбирам, че са задали въпрос към момента на 

назначаването на лицето за член на РИК, а не някакъв последващ 

момент.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  точка  трета  от  исканата 

информация е писмено становище какви действия са предприети от 

ЦИК  във  връзка  с  установяване  на  обстоятелството,  че  Надежда 

Колева е била общински съветник към Общински съвет – Харманли, 

а е била назначена за член на РИК – Хасково, при провеждането на 

изборите за  народни представители на 26 март 2017 г.  Тоест към 

момента  на  назначаването,  а  такова  становище  Централната 

избирателна комисия не е формирала и не е било обсъждано.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. Изясни се този момент.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В тази връзка аз не съм съгласна с 

третия абзац, в който казваме, че ние не сме предприемали никакви 

действия, тъй като считаме, че не е налице несъвместимост между 

дейността й като член на РИК и качеството й на общински съветник. 

Което  не  е  вярно!  Ние изобщо не сме обсъждали,  защото не  сме 

имали данни, че тя е общински съветник. И това е истината и това 

трябва да се напише.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  В 

подкрепа и на това,  че това писмо би било още по-прецизно,  ако 

отпаднат последните два реда от последния абзац.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приемам да отпаднат последните 

два реда от абзаца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  предлагам  да  приемем писмото  във 

варианта, в който го е подготвил колегата, заедно с двете решения, с 

декларациите  и  на  мястото  на  третия  абзац,  който  е  сега,  да 

напишем, че Централната избирателна комисия не е предприемала 

действия  във  връзка  с  установяване  на  обстоятелствата  по 

декларацията  на  лицето,  доколкото  това  не  е  нейно  задължение 

съгласно  Изборния  кодекс.  Лицето  декларира  и  ние  никога  не 

проверяваме  служебно  дали  членовете  на  комисии  са  в  някой 

общински съвет.

Така че по тази преписка няма какво да бавим отговора и да 

отлагаме.  А  другия  въпрос  можем  да  си  го  решаваме  по  други 

преписки.  Аз  лично  считам,  че  има  несъвместимост  и  съм 

категоричен в това нещо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  ние  проверяваме  не 

истинността на декларациите, а дали съгласно декларациите лицата 
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отговарят  на  условията.  Така  че  не  можем  да  кажем,  че  не  сме 

правили  проверка.  Проверили  сме  дали  съгласно  декларациите 

лицето отговаря на условията.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  приемам  да  отпаднат 

последните  две  изречения  и  текстът,  който  е  „Следва  да  се  има 

предвид…”  просто  ще  започне  от  „Централната  избирателна 

комисия…” И толкова!

И отдолу ще има приложение съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  този  отговор  с  тази 

редакция.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова). 

Благодаря.

Колеги,  връщаме се към предходна точка трета от дневния 

ред  –  доклад  по  разяснителната  кампания.  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

Точка 3. Доклад по разяснителната кампания.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали  можете  да  се  запознаете  с  проектите  на  договори  за 

сключване с доставчиците на медийни услуги, с които одобрихме да 

сключим договори за излъчване на нашата разяснителна кампания 

на аудиовизуалните произведения. Виждате договорите с „Дарик”, с 

„Нова телевизия”, с „България Он Ер”, с Би Ти Ви Медия груп и с 

„Фокус”.  Те  са  прегледани  от  нашите  юрисконсулти,  от 

юрисконсулт Димитрова, съгласувани са и с мен и съответстват на 

клаузите на договорите, които сме подписвали в предходни години с 

тези медии, няма промени.

Предлагам  ви,  ако  нямате  предложения  за  промени,  да 

упълномощим  председателя  и  главния  счетоводител  на  ЦИК  да 
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сключат  договорите.  Приложения  към  всеки  договор  ще  бъдат 

одобрените от Централната избирателна комисия медия планове, по 

които вече телевизиите и радиата излъчват нашия първи клип.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

въпроси, мнения? Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,   Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова).

Продължаваме  с  доклади  по  писма,  колеги.  Заповядайте, 

колега Сидерова.

Към точка 6. Доклади по писма.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  по  пощата  сме 

получили  сигнал  от  гражданин  Владимир  Петров  Сеганов  от  гр. 

Разлог за това, че на предишни избори в Дома на културата секцията 

за  гласуване  е  била  разположена  на  първия  етаж,  а  сега  на 

последните избори е била качена на втория етаж, което затруднява 

упражняването на право на глас на гражданите с увреждания, които 

не могат да стигнат до втория етаж.

Предлагам да изпратим това писмо на Районната избирателна 

комисия  –  Благоевград,  за  проверка  и  създаване  на  условия  за 

гласуване и на лица с увреждания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Някой  има  ли 

нещо против, колеги? Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов);  против – 1 (Георги 

Баханов).

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

43. По електронната поща е пристигнал сигнал за партийна агитация 
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на вратата на общинската сграда на район „Младост”. Предлагам да 

го  изпратим  на  Двадесет  и  трета  РИК  по  компетентност.  И  има 

някаква снимка на плакат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ние нека да го изпратим с копие 

до  Двадесет  и  трета  РИК,  но  да  го  изпратим  и  до  кмета  и  до 

областния  управител,  защото  преди  изборната  кампания 

компетентен  е  областният  управител  и  кметът,  за  да  могат  да  го 

премахнат, ако е налице такъв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докладчикът, 

предполагам, приема.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, разбира се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – 1 (Георги Баханов).

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  С  вх.  №  НС-22-49  господин  Емил 

Колев отново ни е изпратил своята бюлетина и своето виждане за 

бюлетина  за  гласуване  за  народни  представители.  Предлагам  да 

отговорим  с  писмо  на  господин  Колев,  че  ние  не  можем  да 

възприемем  неговото  предложение,  тъй  като  сме  обвързани  с 

нормите на Изборния кодекс и го препращаме на бъдещото Народно 

събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  
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Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Цветозар Томов).

РУМЯНА СИДЕРОВА: И последно. Питане по електронната 

поща с вх. № НС-22-47 от гражданин как може да се провери дали 

фигурира  в  избирателните  списъци.  Отговарям,  че  може  да  се 

провери на сайта на ГД „ГРАО” по единния граждански номер или 

през  електронната  страница  на  ЦИК за  раздела  за  избиратели  по 

същия начин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Цветозар Томов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № НС-22-52 от 20 февруари 2017 г. 

е  постъпило  писмо  от  Георги  Стоянов.  Ще  бъде  включен  в 

кандидатска  листа  за  народни  представители  и  ни  пита  като 

служител на общинската администрация на позиция, на която не се 

явява  държавен  служител,  необходимо  ли  е  за  времето  на 

предизборната кампания да бъде в отпуск, ако да, какъв вид.

Виждате отговора в моя папка, а именно: „Във връзка с ваше 

запитване  в  ЦИК  по  електронната  поща  ви  уведомяваме,  че 

задължително  следва  да  ползвате  неплатен  служебен  отпуск  или 

платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на 

резултатите от изборите по аргумент на разпоредбата на чл. 161, ал. 

1 от Изборния кодекс.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Цветозар Томов); против – 1 

(Росица Матева).

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по електронната поща, с вх. № НС-23-21-1 от 20 февруари 

2017 г.,  което по резолюция на председателя е предоставено и на 

работната  група,  която  се  сформира  във  връзка  със  съвместното 

проектно предложение. Моля колегите да се запознаят и съобразно и 

програмата  ни  да  се  съберем,  може  би  утре  или  вдругиден. 

Докладвам го за сведение и запознаване и утре в удобно време да се 

съберем да обсъдим, за да може оперативно да върви напред нашето 

съвместно  проектно  предложение  в  областта  на  електронното 

гласуване.

Колеги,  припомням  на  работната  група,  която  е  ад  хок 

механизма, за вх. № ЕП-03-1-4 от 13 февруари по отношение на чл. 

3а от Формата на изборното законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик в зала – госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да докладвам писмата 

ще помоля да докладвам проект на решение, независимо че не е във 

вътрешната мрежа, тъй като току-що ми донесоха преписката.

С вх.  № НС-10-38 от 21 февруари 2017 г.  по електронната 

поща в Централната избирателна комисия е постъпило предложение 

от упълномощения представител на партия „Движение за права и 

свободи” за промяна в състава на Районната избирателна комисия – 

Русе.

Към преписката е приложено заявление от Зюмрюд Сабриева 

Абазова  –  заместник-председател  на  Районната  избирателна 

комисия, която моли да бъде освободена от длъжността заместник-

председател поради несъвместимост на  основание чл. 66, ал. 1, т. 1 

от  Изборния  кодекс.  Предложението  за  промяна  в  състава  е  от 

упълномощен  представител  на  партията,  като  пълномощното  е 
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приложено  към  преписката,  с  която  първоначално  е  назначен 

съставът на Районната избирателна комисия. Предлага се на нейното 

място да  бъде назначен за  заместник-председател на РИК – Русе, 

Шейнур Мейсуд Еюб.

Към преписката са приложени диплома за завършено висше 

образование  и  декларация  по  чл.  60,  ал.  3,  чл.  65  и  чл.  66  от 

Изборния кодекс.

Предлагам  ви  да  вземем  решение  на  съответните  правни 

основания,  с  които  да  освободим  като  заместник-председател  на 

Районната  избирателна  комисия  –  гр.  Русе,  Зюмрюд  Сабриева 

Абазова.  За  заместник-председател  да  бъде  назначен  Шейнур 

Мейсуд  Еюб  и  да  му  бъде  издадено  съответното  удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд чрез Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Цветозар Томов). 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4343-НС.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  с  вх.  № НС-15-71  от  20  февруари 

2017 г. по електронната поща е постъпила информация от Районната 

избирателна  комисия  –  Монтана,  за  регистрираните  кандидатски 

листи до 19 февруари 2017 г. Докладвам ви го за сведение.

Колеги,  предлагам ви да се  върнем към едно писмо,  което 

докладвах  на  16  февруари  2017  г.  с  вх.  №  НС-00-67  от 

„Информационно обслужване”,  с което те направиха предложение 

как  да  бъдат  извършвани  проверките  за  това  дали  се  спазва 

изискването  на  чл.  3,  ал.  3  от  Изборния кодекс по отношение на 

всички  лица,  регистрирани  за  участие  в  изборите  в  различно 

качество. Предполагам, че всички сте се запознали с предложението 
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на  „Информационно  обслужване”  и  никой  не  е  направил 

предложение за промяна.

Колеги,  аз  ви предлагам да приемем тяхното предложение, 

като правя следното допълнение.

По  отношение  на  извършваните  проверки  на  наблюдатели 

проверката, която е дали броят на регистрираните наблюдатели от 

една организация не надхвърля броя на избирателните секции, да се 

извършва за страната и съответно извън страната.

И  другото  допълнение.  По  отношение  на  членове  на 

избирателни  комисии  предложението  на  „Информационно 

обслужване” включва това, че в Централната избирателна комисия 

се регистрират само съставите на районните избирателни комисии, а 

в  районните  избирателни  комисии  -  секционните  избирателни 

комисии. Тук да допълним, че в Централната избирателна комисия 

се извършва и назначаването на секционните избирателни комисии 

извън страната и ние ще предоставим информация с данните на тези 

лица за проверка, а не районните избирателни комисии.

В останалата част  проверките да са съобразно направеното 

предложение. И в този смисъл да им бъде изпратен отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов). 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  последният  ми  доклад  е 

писмо с  вх.  № НС-22-35 от  16 февруари 2017 г.  Постъпило е  по 

електронната поща в ЦИК от госпожа Радка Томова, началник отдел 

„ГРАО” (не е ясно обаче къде). Въпросът е във връзка с Решение № 

4182-НС на ЦИК от 1 февруари 2017 г. Въпросът е свързан с това, в 

случай че на консултациите не се яви представител на партия или 
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коалиция, трябва ли да чакат решение на ЦИК за реда за провеждане 

на жребий.

Предложението  ми  е  да  отговорим  с  едно  изречение  по 

електронната поща, така както е изпратено запитването, че следва да 

се прилага Решение № 4183-НС от 1 февруари 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Цветозар Томов). 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, съвсем накратко. 

От  новата  организация  „Вой  снет”  сме  получили  писмо  с  вх.  № 

ЦИК-07-135-2 от 20 февруари 2017 г., в което изявяват желание да 

съм в консултативния им съвет на списанието. Моля ви да ми дадете 

възможност  да  им  отговоря,  че  при  възможност,  извън 

натовареността си, ще им съдействам по всички възможни начини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, коментари? Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Цветозар  Томов);  против  –  3  (Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Йорданка Ганчева).

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка съм 

ви  качила  цялата  документация  относно  административната 

организация на Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО за 12 май и ви 

моля да гласуваме днес това, че упълномощаваме администрацията 

да  води  преговори  за  наемане  на  база.  Моля  ви  да  им  дадем 

картбланш за работа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  транспортното 

осигуряване на мероприятието да упълномощим администрацията да 

изготви  проект  на  писмо,  което  естествено  ще  гласуваме,  да 

запитаме НСО за осигуряване на мероприятието, защото считам, че 

нивото  на  мероприятието  предполага  такъв  вид  транспортно 

осигуряване. Мисля, че е възможно и с оглед промените в закона.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  благодаря  на  госпожа 

Ганчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  ан  блок  на  гласуване  двете 

предложения.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Цветозар Томов).

Следващ докладчик е госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Госпожо председател, аз ще 

ви помоля във връзка с доклада на колегата Ганчева за изменения на 

Акта  за  избиране  на  членове  на  Европейски  парламент  да  ни 

включвате и нас с колегата Сидерова, тъй като за пореден път не ни 

се  предоставя,  независимо  от  вашата  резолюция  „Към  работна 

група”, очевидно не се знае коя е работната група.

Докладвам ви за  сведение вх.  № НС-20-23 от 20 февруари 

2017 г. данни за рейтингите на телевизиите и радиата, пристигнали 

вече официално по електронната поща.

Докладвам ви също вх. № ЦИК-08-9 от 20 февруари 2017 г. 

Това е оферта от „Български пощи” във връзка със запитването на 

нашата разяснителна кампания. Ще ви докладвам допълнително и 

договор и конкретната оферта за нещата, които ще разпространяваме 

чрез тях. Тези са за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Господин Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  най-напред  за 

сведение,  ако  ми  разрешите,  ще  докладвам  едно  писмо, 

разпределено на колегата Ивков, той ме помоли. Става дума за това, 

че  госпожа  Деница  Чингарова,  заместник-кмет  на  район 

„Централен”,  ни  информира  за  това,  че  е  изпълнено  Решение  № 

4187-МИ/НР от 1 февруари 2017 г. за разрешаване на отварянето на 

две  запечатани  помещения,  Склад  №  6  и  Склад  №  7  от  район 

„Централен”. Приложена е заповедта на кмета и протокола от самата 

процедура по отварянето. Докладвам го за сведение.

Освен това, колеги, ще ви помоля да се запознаете с писмо 

вх.  № ЦИК-12-4 от 21 февруари 2017 г.,  в което госпожа Румяна 

Дечева,  председател  на  Обществения  съвет,  се  обръща  към 

членовете  на  Обществения  съвет  и  към  Централната  избирателна 

комисия във връзка с направеното предложение за организиране на 

разширено  заседание  с  широк  кръг  участници  в  подготовката  и 

провеждането на избори. Предлага се да се направят три заседания 

на три сесии в три четвъртъка през седмица – на 23 февруари, на 9 

март и на 23 март.

Предложението  за  участници.  Това  са  представители  на 

гражданското  общество  от  неправителствени  организации, 

наблюдатели  на  избори,  експерти,  анализатори,  социологически 

агенции и медии. Също представители на ЦИК и на изпълнителната 

власт.

Предложението, идващо от Обществения съвет, е тези сесии 

да се проведат в голямата зала – предполагам, че се има предвид 

залата, в която сме понастоящем. Да се отправят официални покани 

до  Министерския  съвет,  до  нечленуващи  в  Обществения  съвет 

неправителствени  организации,  до  индивидуални  експерти,  до 

партньорски организации на членовете на Обществения съвет и до 

Българското национално радио и Българската национална телевизия.
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Предлагат  да  има  медийно  покрие  с  директно  излъчване, 

присъствие  на  медии  в  залата  или  брифинг  след  сесиите.  Или  и 

двете.

И последно в това предложение са седем теми за дискусия и 

информация към институциите за сесията на 23 февруари. Колеги, 

може да ги видите.

Аз  мисля,  че  днес  Общественият  съвет  има  заседание,  на 

което те ще си разпределят функциите по това предложение.  Бих 

предложил  сега  да  го  докладвам  за  сведение  и  след  като  мине 

заседанието  на  Обществения  съвет  евентуално  да  го  обсъдим  по 

същество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

господин  Томов,  предложението  е  за  четвъртък,  така  че  нямаме 

особено време за обсъждаме впоследствие по същество. Затова от 

вас очаквах доклад, който да обсъдим. Вие го направихте, благодаря 

ви, господин Томов.

Бих  искала  да  кажа,  че  от  името  на  изпълнителната  власт 

началникът  на  кабинета  на  служебния  вицепремиер  по  собствена 

инициатива  потвърди,  че  ако  Централната  избирателна  комисия 

желае  да  прави  подобен  форум,  то  всички  представители  на 

изпълнителната власт, които са необходими, биха дошли на подобни 

форуми с неправителствените организации. Това е и продължение на 

вече  една  добра  практика,  установена  и  от  предходния  кабинет, 

когато отговорният вицепремиер беше господин Дончев.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  считам,  че  първо 

Централната избирателна комисия трябва да вземе решение дали да 

бъде  провеждано  това.  Защото  в  този  случай  вече  са  подготвени 

определени теми, а дали Централната избирателна комисия споделя 

всичките  теми,  които  са  включени  –  това  е  другият  въпрос.  А 

третият въпрос е, че на 23 февруари, оставяйки настрана останалите 

две дати, които с оглед и близостта до изборите може би ще бъдат 

още по-трудни – но в крайна сметка трябва да се вземе решението, 

това  е  денят,  в  който  ние  провеждаме  и  нашите  брифинги. 
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Съвпадането  на  прекалено  много  събития  в  един  и  същи ден  не 

мисля, че би могло да помогне за правилното отразяване евентуално 

на тези дискусии, които те предлагат по определени теми (защото аз 

лично считам, че една част от темите не биха могли в момента да 

бъдат  обсъждани)  и  на  второ  място,  работата  на  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. Напълно подкрепям вашето изказване. Първо ние 

трябва да решим дали ще правим подобни форуми. Ако решим това, 

трябва да решим кога да бъде първият. И ако решим това кога да 

бъде първият, на какви теми да бъде посветен. Защото според мен 

Централната  избирателна  комисия  е  тази,  която  ще  определи 

въпросите.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз имам следното предложение, 

правила съм го и друг път, да отговорим на Обществения съвет, че с 

оглед краткото време до изборите всяко участие на техни експерти в 

заседание на Централната избирателна комисия при обсъждането на 

конкретни  въпроси  е  добро  дошло  за  Централната  избирателна 

комисия. Винаги са добре дошли, каним ги непрекъснато да участват 

в работата на ЦИК. Нашите заседания се излъчват онлайн, така че 

дебатите,  които поставят на обсъждане членовете на Обществения 

съвет, ще бъда публично достъпни и известни на цялото общество. А 

темите, които ни предлагат за обсъждане, са по-скоро като анализ на 

произведени избори, които биха могли да бъдат теми на една кръгла 

маса след изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  този  път  обаче  подкрепям 

колегата Ганчева в едно. Първо, знаете, че аз съм върл противник на 

тази алабалистика и на хората, които искат да се гаврят с ЦИК. И го 

казвам направо! Извинявайте, колеги, кога ще правим методически 

указания, кога ще си вършим работата? Ще го кажа на микрофон: за 

да си прави някой пиар и за да ни срива брифингите в четвъртък, 
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когато ние си отчитаме работата, ще правим в четвъртък форуми. За 

какво ни граждански борд? Колеги, къде е ситуацията в обществото 

за този граждански борд? Или ние сега нарочно ще го натресем и ще 

викаме тук на килимчето изпълнителната  власт,  те  ще ни задават 

въпроси, за да се обясняваме пред тях в режим на отговорности. Аз 

съм  категорично  против  цялата  тази  история,  тя  действа  срещу 

авторитета на ЦИК. Както искате го разбирайте!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Първа беше госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Лично  обяснение  имам,  тъй  като 

колегата  Сидерова  ме  цитира  в  началото  на  изказването  си.  И 

всъщност едва ли не аз съм казала тези приказки. Напротив, аз извън 

микрофон  обсъждахме  възможността  на  Централната  избирателна 

комисия да участва в такова мероприятие с оглед натовареността и 

удачността на провеждането на тези събития. И ще помоля колегите, 

включително и колегата Сидерова, да не ме цитират, когато не искам 

да взема думата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колега Ганчева, извинявайте, че съм 

ви цитирала!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова,  аз  давам  думата.  Престанете  да  си  я  взимате  сама  на 

микрофон!

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  подкрепям 

председателката  за  еднократно  такова,  защото  както  винаги  съм 

казвала,  трябва  да  хвърляме  мостове,  независимо  от  всичко 

останало. Защото наистина е такава ситуацията, че според мен ние 

трябва  еднократно  да  го  направим.  Но  абсолютно  подкрепям  и 

госпожа Сидерова. Не да е всеки четвъртък, но няма лошо това да се 

направи еднократно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  отговора,  формулиран  от  госпожа 

Матева, на така предложения ни проект на програма и дата.

Уважаеми колеги, в момента прекратявам гласуването.

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева за 

отговор  на  това  конкретно  предложение  от  Обществения  съвет. 

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

И, уважаеми колеги, подлагам на гласуване да упълномощим 

господин Томов във връзка със заседанието на Обществения съвет 

след  обяд  да  изрази  принципната  позиция  на  Централната 

избирателна  комисия,  че  въпреки  изключително  напрегнатия 

активен период за подготовка на изборите за народни представители 

Централната  избирателна  комисия  по  принцип  е  съгласна  за 

провеждане  на  една  такава  среща,  но  с  ясна  тема,  свързана  с 

подготовката,  организацията,  подобряването  на  подготовката  на 

предстоящите избори, като по-отрано се знае и времевият порядък, и 

е  въпрос  на  обсъждане  между  Обществения  съвет  и  Централната 

избирателна комисия за определяне на дата и тема.

Гласуваме.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,     Ивилина  

Алексиева,   Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Мария Мусорлиева,  

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

Цветозар Томов); против – 2 (Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева).

 За отрицателен вот – госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против” не  защото  съм 

против това, което взехме като оперативно решение. Мисля, че не е 

необходимо упълномощаването на колегата Томов, тъй като той така 

или иначе като наш представител присъства. И при все че ние сме 
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публични  и  прозрачни  и  Общественият  съвет,  съставляващ  се  от 

организации,  които са много добре запознати с работата на ЦИК, 

предполагам  че  те  в  момента  дори  се  информират  за  нашата 

позиция,  която  гласувахме.  Така  че  мисля,  че  не  е  необходимо 

нарочно упълномощаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Гласувах  „против”,  защото  считам,  че 

след като писмена е поканата, писмен следваше и да е отговорът и 

да съдържа точно това, което приехме като предложение от колегата 

Матева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, преминаваме към следващи доклади. Колеги, ще докладвам 

мои доклади и доклад на госпожа Солакова.

На  първо  място,  колеги,  бих  искала  да  ви  уведомя,  че 

писмото до СГП, доклад, по който господин Райков направи и което 

беше  гласувано  на  18  февруари  2017  г.,  все  още не  е  изпратено. 

Причината да не бъде изпратено, колеги, е защото преписката не е 

комплектувана в нейната цялост от юристите. Поемам ангажимент в 

момента, в който тя бъде комплектувана и писмото изпратено, да ви 

уведомя. Съжалявам за закъснението от името на администрацията, 

която не би се извинила.

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

мрежа е  публикуван  извън  отделните  папки за  днешно заседание 

протоколът  от  работната  среща  между  Централната  избирателна 

комисия и Обществения съвет към ЦИК, провела се на 14 февруари 

2017 г.

На трето място, колеги, ви припомням, че изтече срокът за 

подаване  на  документи  за  участие  в  конкурса  за  заемане  на 

длъжността финансов контрольор. До този момент, след изтичане на 

срока,  три  лица  са  подали  документи.  Оттук  насетне  очаквам 

Централната  избирателна  комисия  да  предприеме  необходимите 

действия в тази посока.

41



На следващо място, колеги, бих искала да ви информирам, че 

срещата с представителите на Ограничената мисия на ОССЕ, която 

ще бъде проведена днес в 16 ч., ще се проведе в зала № 1, първи 

етаж,  източното крило на Народното събрание.  Оттук ще тръгнем 

заедно за тази зала.

Колеги, в тази връзка ви моля за последващо одобрение на 

писмо до главния секретар на Народното събрание за оказване на 

съдействие  и  за  осигуряване  на  зала  за  срещата  с  Ограничената 

мисия на ОССЕ.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев).

Уважаеми  колеги,  моля  да  отворите  папката  на  госпожа 

Солакова. Първият PDF файл това е писмо с вх. № НС-04-13-1 от 21 

февруари 2017 г. от Министерството на финансите, с което за главен 

секретар на Министерството на финансите информира Централната 

избирателна  комисия  за  определените,  оправомощени  и 

упълномощени  служители,  които  да  изпълняват  функциите  по 

контрол,  съответно  да  получат  хартиените  бюлетини  за  секции 

извън  страната  или  за  секциите  на  територията  на  съответния 

изборен район в страната. За сведение.

Втората преписка е с вх. № НС-05-70. Колеги, във връзка с 

тази преписка с цитирания номер областния управител на Софийска 

област се обръщат с въпрос към Централната избирателна комисия с 

копие до главния секретар на Министерския съвет, с което писмо, 

колеги, областният управител желае да получи разяснение по реда, 

по който областната администрация или общината може да получи 

допълнително  копирна  техника  и  консумативи,  и  други  въпроси, 

свързани с този въпрос.

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  това  писмо  да  бъде 

препратено  до  администрацията  на  Министерския  съвет  по 

компетентност.
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Колеги, режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  

Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева  Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев);  против  –  5  (Ивайло  Ивков, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Росица  

Матева).

Уважаеми колеги, с вх. № НС-26-4 от 20 февруари 2017 г. в 

копие сме получили и съответно за  сведение писмо,  изходящо от 

Печатницата на БНБ до изпълнителния директор на „Демакс” АД, 

във  връзка  с  участие  в  процедура  по  договаряне.  Затова,  колеги, 

моля да се запознаете. За сведение.

И, колеги, докладвам ви две писма, съответно с вх. № ЧМИ-

06-17  и  ЧМИ-06-18.  Това  са  две  писма,  получени  от  Глоджево, 

съответно  от  Кубрат,  във връзка  с  произвеждане на  втори тур на 

частичните местни избори в тази община и в това кметство. Става 

дума за бюлетините,  които следва да бъдат отпечатани. Колеги,  в 

тази  връзка  ще  извършим  и  проверка  върху  самите  бюлетини  и 

начина,  по  който  те  са  направени.  За  сведение  е  този  доклад, 

уважаеми колеги.

Давам думата на госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, извинявам се, при доклада 

си  на  писмото  от  Временните  обществени  съвети  и  нашите 

протоколни решения, които приехме по конкретните предложения, 

съм  пропуснала  едно  предложение  да  ви  докладвам.  Те  правят 

предложение  да  се  публикуват  в  списъка  две  отделни  графи  – 

държава  и  място,  за  което  непотвърденото  заявление  е  било 

подадено, когато съществуват записи в съответните полета. Мисля, 

че това предложение е било предмет на обсъждане на работни групи 

по време на разработване формата на електронното заявление, както 

и при предходните, така и при тези избори. Ние сме обсъждали, че 

целта и смисълът на закона е друга, а именно лицето да се види в 

списъка на неуспешно подадените заявления, за да може да подаде 
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отново. А държава и място не са необходими и по мое мнение за 

целите на Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Не 

виждам коментари. Гласуваме.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  

Алексиева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева  Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева).

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия,  като  припомням,  че  в  16  ч.  е 

срещата с Ограничената мисия на ОССЕ.

Свиквам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия утре в 11,30 ч., тъй като от 10,30 ч. е тегленето на жребий. 

Приятен следобед и приятна работа следобед!

(Закрито в 13,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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