
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 486

На 22 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  определяне  чрез  жребий  на 

номерата  в  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Докладва: Александър Андреев

2.  Проект  на  решение относно  определяне  чрез  жребий на 

реда  за  представяне  на  кандидатите,  регистрирани  от  партиите  и 

коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и 

БНР  в  изборите  за  народни  представители  на  26  март  2017  г.  в 

програмите на БНТ и БНР.

Докладва: Александър Андреев

2а. Доклад  относно  публикуване  на  числовите  данни  от 

частичните избори.

Докладва: Емануил Христов

3. Поправка в поканата до печатницата на БНБ.

Докладва: Севинч Солакова

3а. Доклад относно заличаване на наблюдатели.

Докладва: Ивайло Ивков

4. Доклади относно гласуване извън страната.

Докладва:  Йорданка Ганчева

5. Въпроси и отговори.

Докладва:  Метин Сюлейман
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6. Машинно гласуване

Докладва:Мартин Райков

7. Доклади по писма.

Докладват:  Севинч  Солакова,  

Йорданка  Ганчева,  Румяна  Сидерова,  

Метин  Сюлейман,  Катя  Иванова,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Емануил  Христов,  Бойчо  Арнаудов,  

Мария  Бойкинова,  Камелия  Нейкова,  

Росица Матева

8. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

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

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, 

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

Сидерова. 

ОТСЪСТВАЩИ: Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  12,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми,  колеги!  В 

залата присъстват 14 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 22 февруари 2017 г. 

Уважаеми колеги, предлагам следния проект за дневен ред:
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1.  Проект  на  решение относно  определяне  чрез  жребий на 

номерата  в  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Докладчик е  господин   Александър Андреев.

2.  Проект  на  решение относно  определяне  чрез  жребий на 

реда  за  представяне  на  кандидатите,  регистрирани  от  партиите  и 

коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и 

БНР  в  изборите  за  народни  представители  на  26  март  2017  г.  в 

програмите на БНТ и БНР.

Докладчик  е   господин   Александър  Андреев.  В  момента 

готви проектите на решения.

3. Поправка в поканата до печатницата на БНБ.

Докладчик е  госпожа Севинч Солакова

4. Доклади относно гласуване извън страната.

Докладчик е  госпожа Йорданка Ганчева.

5. Рубрика: Въпроси и отговори.

Докладчик е  господин Метин Сюлейман.

6. Машинно гласуване

Докладчик е  господин Мартин Райков. Това ще стане след 

16,30 ч.

7. Доклади по писма.

Докладчици са: госпожа Севинч Солакова, госпожа Йорданка 

Ганчева,  госпожа  Румяна  Сидерова,  господин  Метин  Сюлейман, 

госпожа  Катя Иванова,  госпожа Иванка Грозева и аз, колеги. 

8. Разни. 

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 

допълнение? Първият, когото видях, беше  господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите  в  нова  точка  от  дневния  ред:  „Заличаване  на  вече 

регистрирана българска неправителствена организация за участие с 

наблюдатели, както и за заличаване на всички наблюдатели.
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Писмото е дошло вчера, след заседанието по някое време и 

няма подготвен проект на решение. Но междувременно считам, че 

трябва да го подготвя и да мине в днешното заседание.  Може би 

втора или трета точка, но след около час.

Моля да ме включите и в т. Доклади по писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  господин  Ивков, 

включвам го като т. 3а. Записах ви и в т. Доклади по писма.

Втори  поиска  думата  господин  Христов.  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, предлагам да 

включите като отделна точка проект за качване на сайта на ЦИК и 

на  общински  избирателни  комисии  на  резултатите  от  частичните 

избори – първи тур. Също така да ме включите и в т. Доклади по 

писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Христов, 

включвам  ви  като  т.  2а  –  проекта  за  публикуване  на  сайтовете, 

записах Ви и в т. Доклади по писма.

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема  госпожо председател, моля 

да ме включите в т. 7 – Доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,  господин 

Арнаудов.

Колеги, други предложения има ли? Не виждам.

Уважаеми колеги подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

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

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова); 

против – няма. 

Дневният ред се приема.
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  Преди да преминем към първата точка с докладчик в зала 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъства   госпожа  Цанева.  По  обективни  причини   госпожа 

Сидерова ще дойде за втората част от нашето заседание.

Колеги, преминаваме към първа точка с докладчик в зала – 

точка 2а – от дневния ред:

2а.  Доклад относно публикуване на числовите данни от 

частичните избори.

Докладчик  е  господин  Христов.  Заповядайте,  господин 

Христов,  с  проекта  на  решение  за  публикуване  на  сайтовете  на 

резултатите от частичните избори.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, както знаете, в неделя се проведе първият тур на частичните 

избори в пет  населени места.  От резултатите,  които получихме и 

които  бяха  предадени  в  Централната  избирателна  комисия,  стана 

ясно, че в две от местата се налага да има втори тур. Но данните са 

вече при нас и имаме готовност, така, както изисква и Изборният 

кодекс,  резултатите  от  проведените  избори  да  бъдат  качени 

своевременно на  сайта  на Централната  избирателна комисия и  на 

сайтовете на съответните общински избирателни комисии.

Затова предлагам с протоколно решение да  дадем съгласие 

за качване на данните на сайтовете и да уведомим „Информационно 

обслужване“ АД да качи на нашия сайт и на съответните сайтове на 

общински избирателни комисии резултатите от първия тур, разбира 

се, заедно със сканираните протоколи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Христов.

Колеги, не виждам коментари.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  
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Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против –   няма. 

Предложението се приема.

Благодаря.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:

.3. Поправка в поканата до печатницата на БНБ.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  на заседанието в 

понеделник ви информирах в неофициален порядък, че в поканата, 

която  изпратихме  до  печатницата  на  БНБ  за  съжаление  сме 

допуснали  техническа  грешка  относно  часа  на  разглеждане  на 

офертата, чийто срок изтича в 15,00 ч. Начален час на преговорите 

по  първоначално  подадената  оферта  е  15,30  ч.  Вместо  15,30  ч.  е 

записано 14,30 ч.

Във  вътрешната  мрежа  има  публикувано  писмо  до 

печатницата  на  БНБ,  до  изпълнителния  директор  с  копие  до 

Агенцията по обществени поръчки, с уточнението относно началото 

на  часа  за  преговорите  по  първоначално  подадената  оферта  от 

печатницата на БНБ.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

коментари? Не виждам коментари.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против –   няма. 

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към четвърта точка от дневния ред:

4. Доклади относно гласуване извън страната.
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Докладчик  е   госпожа  Ганчева.  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с 

упълномощаването  ми  на  вчерашното  заседание  да  проведа 

разговори  с  отговорните  лица  от  Министерството  на  външните 

работи  с  оглед  постъпващи  заявления  от  дипломатическите  и 

консулски представителства ви уведомявам, че се свързах с Калин 

Анастасов,  който  е  главният  секретар  на  Министерството  на 

външните работи и  господин Румен Мутафчиев – директорът на 

дирекцията,  чрез  която  се  препращат  заявленията,  постъпващи от 

дипломатически и консулски представителства.

Вчера  няколко  пъти разговаряхме  и  те  ме уведомиха,  че  е 

извършена  проверка  в  дипломатическите  и  консулски 

представителства дали има заявления на хартия. Към 18,00 ч. вчера 

се  установи,  че  няма  такива  заявления,  които  да  се  намират  в 

дипломатическите  и  консулски  представителства,  а  да  не  са 

изпратени съответно от ДКП-тата към Министерството на външните 

работи и от Министерството на външните работи към Централната 

избирателна комисия. Уведомиха ме, че е създадена организация за 

регулярно  изпращане  от  ДКП-тата  към  Министерството  на 

външните  работи  и  съответно  от  Министерството  на  външните 

работи към Централната избирателна комисия.

Днес има постъпващи е-mail, съдържащи заявления. В папка 

с  моите  инициали  е  таблицата,  която  отразява  пристигащите 

заявления, съответно изпратените за проверка – къде има отговор, 

къде има чакащи.

Това е по този въпрос.

Докладвам ви писмо с  вх.  № НС-04-01-23 от  22.02.2017 г. 

Колеги, то е от Министерството на външните работи – от министъра 

на външните работи. То е във връзка с предстоящото приемане на 

решението по чл. 12 от Изборния кодекс, като се сочат държавите, в 

които има военни конфликти, държавите, в които има проблеми с 

оглед и обстановката. Според тях не би следвало да има избирателни 
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секции в такива държави. Това са държави с висок военен риск – 

държавите Афганистан, Ирак, Либия и Сирия.

 Докладвам  го  сега  за  сведение  и  за  съобразяване  при 

приемане на решението.

Колеги, докладвам ви във връзка с упълномощаването да се 

проведе  разговор  с  лицето  Дон  Ли  Янкова,  която  беше  сезирала 

Централната избирателна комисия, че някой е използвал ЕГН-то й. 

установи се, че всъщност лицето е подало успешно заявление, без да 

разбере  и  така,  както и  казаха  от  техническата  ни поддръжка,  че 

вероятно е извършила повече от няколко клика. Аз лично се свързах 

с  нея  по  телефона  и  тя  благодари  за  отделеното  й  внимание  от 

Централната избирателна комисия. 

Колеги,  ще ви  докладвам няколко  писма,  на  които не  съм 

подготвила  отговор,  но които са  стандартни и  ще ви моля  да  ме 

упълномощите да изготвя отговори, които да изпратим. Накратко ще 

ви запозная с тях.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само секунда,  госпожо 

Ганчева. Има едни стандартни писма, които са свързани с това, че 

ако е подадено заявление за гласуване в определено място, може ли 

да се гласува на друго място – ние вече сме имали такива отговори.

Така че,  след като Вие докладвате  това,  аз  ще подложа на 

гласуване  и  стандартния  отговор  на  тези  писма  с  възможност  за 

гласуване, които само да се съобщават като номера впоследствие.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не бих казала, че са точно към 

този стандартен отговор.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  НС-22-6-  от  21.02.2017  г.  с 

поставени въпроси как лицето да гласува в Колчестър и съответно 

как да бъде член на избирателна комисия в Колчестър.

Аз предлагам по отношение на втория въпрос да препратим 

на Министерството  на външните работи,  защото лицето един вид 

изявява желание да стане член на секционна избирателна комисия. А 

по отношение на първия въпрос да му отговорим със стандартния 

отговор как да си упражни правото на глас.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Ганчева.

Уважаеми колеги, режим на гласуване на тези отговори и на 

стандартния  отговор  във  връзка  с  възможността  за  гласуване  в 

секция по избор извън страната  след представяне  на документ за 

самоличност  и  декларация  -  съответното  приложение,  които 

впоследствие само като номера да бъдат докладвани в зала.

Моля, гласувайте.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  току-що  гласувания 

стандартен  отговор  ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  НС-00-71  от 

20.02.2017 г. и НС-22-61 от 22.02.2017 г. и писмо с вх. № НС – 22-56 

от  21.02.2017  г.,  което  е  малко  по-специфично.  Лицето  изявява 

желание да  бъдат сливани двете  опции за избор на секция на гр. 

Маастрихт,  Нидерландия  на  нашия  сайт.  Аз  обаче  предлагам  да 

съобразим това писмо. До го приемем към момента за сведение при 

приемането на решението по чл. 12 и преди това – при извършване 

на проверката и подготвяне на базата данни.

Колеги,  уведомявам ви,  че от снощи от 20,40 ч.  българско 

време функционира и виртуалната клавиатура, която е в системата 

за подаване на електронно заявление. Всеки момент ще се качи и 

съобщението в тази посока.

Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред:
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1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

номерата  в  бюлетината  за  гласуване  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

първо писмо с вх. № НС-00-82 от 22.02.2017 г. от „Информационно 

обслужване“ АД, с което са ни изпратили резултатите от теглените 

жребии както за бюлетината, така и за представянето в различните 

форми по БНТ и БНР на кандидатите,  регистрирани от  партии и 

коалиции в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Първият проект, който е качен във вътрешната мрежа в папка 

с  моите  инициали е  № 4345.  Това е  по отношение  на  поредните 

номера от бюлетината на партиите и коалициите.

Основанията са чл. 57, ал. 1, т. 21 и чл. 262, ал. 1, както и 

наше Решение № 4298-НС и протоколното решение, с което взехме 

решението да се тегли жребият днес. Изписани са отдолу обявените 

номера  за  поредност  в  бюлетината.  Тези,  които  са  си  водили 

бележки,  могат  евентуално да  сравнят,  ако сме допуснали някъде 

грешка.

Това,  което  е  особеното  и  на  което  бих  искал  да  обърна 

внимание, е след изброяването на партиите и коалициите, в абзаца, 

който следва, така, както до момента сме приемали, в бюлетините и 

в  протоколите  на  СИК  и  РИК  наименованието  на  партиите  и 

коалициите се изписва без кавички.

Обръщам  внимание,  защото  при  регистрацията  на  две  от 

коалициите, а именно Реформаторския блок и още една –Коалиция 

на недоволните – в изписването на бюлетината в нашия диспозитив 

сме допуснали те да бъдат изписани с кавички.

В тази връзка Централната избирателна комисия в момента 

трябва да вземе и това решение във връзка с изписването с кавички 

или без кавички, за да можем, разбира се, ако ще се приеме, че е с 

кавички, то да бъде променено нашето решение за обявяването и да 

ги  изпишем в  поредността  с  кавички,  така,  както  би  следвало  да 
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бъдат съгласно нашите решения. Ако ние приемем друго решение, 

то в тази връзка тук ще остане, а следва Централната избирателна 

комисия да вземе решение дали трябва да променя своите решения 

за регистрация на двете коалиции. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  не 

виждам  желаещи  да  участват  в  дискусията.  Това  означава,  че 

препотвърждаваме  решението  на  ЦИК  за  изписване  без  кавички 

върху  бюлетината.  Съответните  действия  би  следвало  да  бъдат 

своевременно предприети.

А сега, колеги, подлагам на гласуване така предложения ни 

проект на решение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев.  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4344-НС.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:

2. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите 

и коалициите в различните форми на предизборна кампания по 

БНТ и БНР в изборите за  народни представители на 26 март 

2017 г. в програмите на БНТ и БНР.

 Господин Андреев, моля Ви да продължите доклада си.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Това  решение  е  във  връзка  с 

представянето  на  партиите  и  коалициите  и  техните  кандидати  в 

предизборната  кампания  по  Българската  национална  телевизия  и 

Българското национално радио. Проектът на решение е № 4346.
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В  тази  връзка  в  първа  точка  са  отбелязани  партиите  и 

коалициите така, както ще бъде поредността при представянето на 

клиповете  и  другите  форми  на  участие,  а  във  втора  точка  е 

поредността  при  представяне  в  диспутите.  И  тук  изброяването  е 

съгласно  нашия  жребий.  Тук  аз  съм  ги  изписал  така,  както  е  в 

бюлетината с оглед и решението, което преди малко приехме.

Разбира се, и това решение подлежи на обжалване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

коментари по втория проект има ли? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4345-НС.

Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред:

5. Рубрика: Въпроси и отговори.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги,  на заседанието в 

понеделник на 20.02.2017 г. ви докладвах подготвен от мен проект в 

рубриката „Въпроси и отговори“. Проектът е качен във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от заседанието на 21.02.2017 г.

Въпросите,  които  са  включени  в  рубриката,  са  най-често 

задаваните  въпроси.  Идеята  е  максимално  да  сме  полезни  на 

избирателите. Въпросите са познати на всички ни.

Как предлагате да процедираме – да изчитам въпроса или да 

вървим страница по страница? Страница по страница!

Първият  въпрос  е  кой има право да  гласува в  изборите  за 

народни представители   -  отговорът  е  даден.  Предлагам,  ако има 
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въпроси по първи, втори, трети въпрос, да бъдат поставени. До трети 

въпрос няма коментари. Тук четвъртият въпрос е въпросът,  който 

беше поставил  господин Ивков онзи ден.  В четвъртия въпрос има 

препратка,  колеги,  към  втория,  тъй  като  във  втория  е  общото 

положение – кой има право да гласува извън страната и как може да 

гласува  извън  страната.  По  този  начин  и  досега  беше  даван  в 

предходните рубрики.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  кажем  ли  в  едно 

изречение, че ако подадат заявление, ще бъде по-леко после.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Това го има в петия въпрос. Това го 

има след измененията като отделен въпрос – с каква цел се подават 

заявленията.

Шестият  въпрос  е  пак  стандартен  –  как  се  образуват 

избирателните секции – посочено е в страната и извън страната. Тук 

за общия брой избирателни секции извън страната съм коригирал 

след промените промени в Изборния кодекс, допълнил съм, че има 

ограничения за държава, която не е член на Европейския съюз – не 

може  да  надвишава  35  секции  –  и  по-нататък  е  описана  самата 

процедура с едно – две изречения.

За сроковете съм гледал от нашата хронограма.

Седмият въпрос е ясен. Осмият въпрос е как се назначават 

секционните избирателни комисии – в страната и извън страната – 

като отговорите са посочени.

Деветият въпрос е  как се издигат независими кандидати за 

народни представители.

Последният  абзац  е  като  отговор  на  въпрос  №  6: 

„Централната избирателна комисия определя с решение…, като се 

съобразява  с  получените  отговори  от  приемащата  държава  и 

мотивираните предложения от ръководителите на дипломатическите 

и консулски представителства.“

Това  е  като  обобщение  по  всичките  събрани  заявления  и 

съобразявайки се с мотивираните  предложения на ръководителите 

на дипломатическите и консулски представителства.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Може  би  този  текст  „Общият 

брой на  избирателните секции,  които се образуват  в  една страна, 

която не е член на Европейския съюз …“ да слезе като абзац най-

отдолу, под „Централната избирателна комисия….“

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре, съгласен съм.

Седмият въпрос е как се гласува, когато срокът на документа 

за  самоличност  е  изтекъл.  Посочено  е  и  от  страната,  и  извън 

страната как трябва да се действа.

Осмият въпрос е как се назначава секционната избирателна 

комисия – посочил съм за страната и извън страната.

За  деветия  въпрос,  тъй  като тези  срокове изтекоха,  според 

мен  добре  е  да  остане  текстът,  най-малкото,  за  да  се  знае.  Ако 

възникнат такива въпроси и по време на кампанията, да се знае как 

се издигат независими кандидати за народни представители.

Тук  за  разлика  от  инициативния  комитет  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент инициативният комитет се образува от 

трима  до  седем  избиратели  с  постоянен  адрес  на  територията  на 

съответния изборен район. Сроковете са посочени, те вече изтекоха 

към настоящия момент. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Независимите кандидати не се ли 

подкрепят от 1000 гласоподаватели?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Да,  това  е  останало,  трябва  да  го 

погледна.  То  беше  процент,  но  не  повече  от  1000  Това  си  го 

отбелязах и ще го поправя.

В десетия въпрос като срок съм посочил „не по-късно от три 

дни  преди  изборния  ден“  и  Приложение  №  40-НС,  което  е  за 

първоначалната регистрация и Приложение № 41. Предлагам и двете 

да ги има тук. Добре.

Въпросът за застъпници извън страната остава, нали? Аз съм 

го оставил. Тук има ли коментари във връзка с отговорите, които са 

дадени?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Според  мен  тук  е  хубаво  да 

сложим, че декларацията се иска в оригинал, как става заявяването.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре.

За  заявлението  за  регистрация  на  НПО – тук  да  включа  и 

Приложение № 28-НС? Ще допълня с едно изречение, че първо е 

необходима регистрацията на НПО-то и към него да има най-малко 

един  регистриран  като  наблюдател  и  следващото  Приложение  е 

№ 29-НС. Тук ще го коригирам.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това не трябва ли да отиде по-

горе?

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Добре,  ще го кача.  Систематичното 

място е към „извън страната“. Добре. Тук ще се преномерира.

Тринадесети въпрос – това е проверката, която МОП желаят 

да  направят  –  избирателите  дали  фигурират  в  списъци  на  лица, 

подкрепящи регистрацията на партия и коалиция или инициативен 

комитет – как става самата процедура. Тя е описана – с получаването 

на плик. Това си е стандартен отговор, който и досега сме го имали.

РОСИЦА  МАТЕВА:  За  отстраняване  на  грешки  в 

избирателните  списъци  преди  изборния  ден  –  да  сложим  едно 

изречение.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: По-нататък го има, но не в този вид, 

който предлагате Вие,  госпожо Матева. Добре, ще го направя.

Петнадесетият  въпрос  е  за  възможността  да  се  гласува  в 

секция,  различна  от  секцията  по постоянния адрес  –  посочени са 

петте хипотези. 

А  за  учениците  и  студентите  –  редовно  обучение,  има 

отделни предвидени въпроси – № 16, както и за лицата,  които са 

заети с произвеждането на изборите в изборния ден, членовете на 

секционни избирателни комисии и охрана – това е въпрос № 17.

По въпрос седемнадесети? Няма коментари.

Във  въпрос  № 18  е  това,  което  предлага  колегата  Матева. 

Дали тук да остане или да пренаредим въпросите – какви са вашите 

права в изборния ден. Ако не е вписан в избирателния списък, но 

има  право  да  гласува,  можете  да  поискате  да  бъдете  вписан  в 

допълнителната страница на списъка. Това го има тук.
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Колега Матева,  погледнете го като отговор. Дали да остане 

тук или да  го кача  горе?  Добре,  в  случая въпрос  № 18 ще стане 

въпрос № 14 и така ще ги пренаредя.

РОСИЦА МАТЕВА: Въпрос № 18 да си остане,  а там, по-

нагоре ще сложим…..

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Да,  че  до  изборния  ден,  ако  не  се 

открие в списъците…., да, разбрах.  Тук ще бъде добавен още един 

въпрос.

Продължаваме  с  въпрос  № 19  –  гласуване  с  придружител. 

Тук  няма  нищо  особено.  Посочено  е  кои  не  могат  да  бъдат 

придружители – по-надолу, за по-голяма яснота.

Въпрос  №  20  –  кои  лица  присъстват  при  отварянето  на 

избирателните кутии и установяването на резултати от гласуването в 

секцията. Изброени са.

Във  въпрос  № 21  с  отговора  даваме  възможност  на  всеки 

един избирател да продери адреса на избирателната секция, като са 

посочени  съответно  линковете  на  ГД   ГРАО  и  възможността  за 

проверка с SMS.

Въпрос № 22 – това е въпрос, който беше задаван често и е 

включен  пак  –  може  ли  лице,  което  е  назначено  в  общинска 

администрация като главен специалист и има достъп до картоните с 

лични  данни,  да  бъде  назначено  в  СИК  като  секретар,  член  или 

друго. Посочен е законовият текст – чл. 66 – като отговор.

Въпрос № 23 е пак от предходните избори, който беше често 

задаван въпрос. Той донякъде се дублира с отговора на въпрос № 16. 

Но по-добре е да го има тук. Става въпрос за дипломанти, курсанти 

и докторанти – да го има като отделен въпрос.

Предлагам на този етап да приемем рубриката като такава, 

каквато ви я представих, 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване публикуването на тези въпроси и съответно 

тези  отговори в  рубрика  „Въпроси  и  отговори“  на  страницата  на 

ЦИК ведно с корекциите, направени в зала.
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Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев.  

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

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, връщаме се към точка 3а от дневния ред:

3а. Доклад относно заличаване на наблюдатели.

Това е  относно заличаване  на  организация,  регистрирана  с 

наблюдатели за участие в изборите за народни представители.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали току-що трябва да е качен проект. Става въпрос за 

заявление,  постъпило  вчера,  от  българската  неправителствена 

организация  „Сдружение  Земеделски  младежки  съюз“,  с  което  се 

иска  заличаване  на  организацията  и  регистрираните  до  момента 

наблюдатели  поради  това,  че  член  на  Управителния  съвет  на 

сдружението, когото вчера заличихме като наблюдател, е кандидат в 

кандидатска  листа  и  по  този  начин  те  считат,  че  е  налице 

несъвместимост  съгласно  т.  21  от  наше  Решение  №  4161-НС  от 

31.01.2016 г. Затова ни сезират и ни молят да заличим регистрацията 

на организацията и регистрираните до момента наблюдатели.

Това е, ако не се лъжа, първото подобно решение в мандата 

на нашата комисия. Приложили са двете удостоверения в оригинал и 

пълномощно  на  лицето,  което  е  подписало  заявлението  като 

представител  –  Нели  Генов  Делгянска,  а  именно  Йордан  Иванов 

Цаков.

Изготвил  съм  проект  за  решение.  Преди  това  направих 

служебна справка и действително тази организация е регистрирана с 

наше Решение № 4303. Регистрирали сме трима наблюдатели тогава. 

Впоследствие,  във  вчерашния  ден  с  докладвано  също  от  мен 
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заличихме  с  наше  Решение  №  4336-НС  именно  Райна  Лалова 

Дончева, която е и член на Управителния съвет и ще бъде кандидат 

за народен представител в изборите за народни представители.

Очевидно е, че организацията е решила да не участва изобщо 

с наблюдатели и да ни сезира поради несъвместимост.

При  това  положение,  въпреки  че  не  е  изразена  волята  на 

двамата  регистрирани  други  наблюдатели  с  първоначалното 

решение, доколкото е невъзможно обективно да има самостоятелна 

регистрация на наблюдатели, без да е регистрирана организацията, 

която  ги  сочи,  и  доколкото  от  оправомощено  лице,  легитимно,  с 

правен интерес, е заявлението да се заличи организацията, аз считам, 

че е основателно искането – всъщност двете искания и в двете му 

насоки – поради което ви предлагам проект на решение, с което да 

заличим  организацията  и  да  заличим  регистрираните  до  момента 

наблюдатели,  които  не  са  заличени,  а  именно  двете  лица,  които 

виждате в проекта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

Уважаеми  колеги,  виждате  пред  вас  проекта  на  решение. 

Моля за вашите коментари, ако имате такива. Не виждам коментари.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект за решение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев.  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4346-НС.

Колеги, продължаваме с точка седма от дневния ред:

7. Доклади по писма.
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Първи докладчик е  госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, може би малко по-

късно  ще  помоля  да  се  върнем  отново  към  точката  „Доклади  по 

писма“, защото ще оставя за последно едно писмо до печатницата на 

БНБ във връзка с техническите  характеристики на бюлетината,  за 

които  вече  имаме  предложение  и  от  тяхна  страна.  Да  изпратим 

писмо, в което да посочим точния брой на партиите и коалициите, 

които  имат  регистрирани кандидатски  листи.  С  последна  справка 

госпожа Нейкова е готова за регистрирани независими кандидати и 

да  помолим да  ни  предоставят  макет  на  бюлетина  с  най-дългата 

бюлетина. Те по нея искат да се ориентират.

Виждате,  че  предложението  им  е  за  32  позиции,  тоест, 

31 кандидатски листи и една позиция „Не подкрепям никого“. Това е 

прекалено дълга бюлетина, неоправдано е ние да се съгласяваме на 

този етап дължината на бюлетината да бъде тази.

Напомням още един път за техническите характеристики. Те 

като проект са включени в папка „Заседания“ с днешна дата. Онова, 

за  което  моля  за  вашето  внимание  и  становище,  е  дължината  на 

полето на кочана до перфорацията – от 21,3 мм става 60 мм. Това е 

малко по-голямо разстояние, струва ми се.  Вярно е, че сме искали 

наистина по-голямо да е разстоянието. Но моля да се запознаете с 

макета,  който  на  този  етап  е  представен  в  ЦИК,  за  да  можем да 

вземем решение.

Получили сме писмо и аз ви го докладвам за сведение, с вх. 

№ НС-04-01-24  от  22.02.2017  г.  от  Министерството  на  външните 

работи, с което те ни уведомяват и ни изпращат данните на две лица, 

оправомощени да получат бюлетините за секциите извън страната. 

Имаме копие  до  печатницата  на  БНБ.  Предлагам да  изпратим до 

печатницата на БНБ, тъй като това ще е наше задължение, но това да 

стане може би малко по-късно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване това предложение.
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Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете с докладите си,  госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № НС-26-4-1 от 21.02.2017 г. То всъщност е свързано с 

предложението до ДЕМАКС да поемат изработката и доставката на 

бюлетини  за  определени  изборни  райони.  Ще  бъде  част  от 

процедурата по преговорите с печатницата на БНБ след получаване 

на офертата.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  НС-03-71  от 

21.02.2017 г.  с  актуален  списък  на  техническите  екипи  в  област 

Хасково,  както  и  за  Софийска  област  с  писмо  НС-05-70  от 

21.02.2017 г.

Тези данни ще бъдат обобщени и към датата на изборите ще 

бъдат  предоставени  на  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия при необходимост за свързване.

Във връзка с балотажа на частичните избори в Глоджево и в 

община Кубрат докладвам, че бюлетините да одобрени с решение на 

общинските  избирателни  комисии.  Прегледахме  ги  с   госпожа 

Алексиева.  Докладвам ви го  за  сведение.  Като  доказателство  съм 

изпринтирала съответните бюлетини с двамата кандидати, които ще 

участват в балотажа.

Това е на този етап,  госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Солакова.

Следващ  докладчик  е   господин  Сюлейман.  Заповядайте, 

господин Сюлейман.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви преразпределено ми писмо от колегата Ганчева с вх. 

№  НС-00-71  от  18.02.2017  г.   Това  е  писмо,  получено  по 

електронната поща от Свобода Станева. Тя живее извън страната, но 

в изборния ден ще бъде в България.  Постоянният й адрес  е в  гр. 

Шумен, но в изборния ден ще бъде в гр. Попово. Иска да гласува в 

Попово  и  пита  каква  е  възможността.  Вече  приехме  рубриката 

„Въпроси  и  отговори“  и  от  вече  приетите  отговори предлагам да 

отговоря  със  стандартния  отговор,  който  даваме  досега  в  такива 

случаи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Сюлейман.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Още едно писмо, колеги. То е с вх. 

№ НС-00-69 от 18.02.2017 г. То пак е писмо от извън страната. Пише 

ни  Росица  Николова.  Иска  да  гласува  в  изборите  за  народни 

представители  на 26 март 2017 г. по настоящия си адрес - той е в 

София  -  а  не  по  постоянния  й  в  Смолян,  обаче  не  открива 

информация кога е срокът да си подаде заявление. Аз ще й посоча, 

че срокът е до 11 март 2017 г. и трябва да се обърне към съответната 

общинска  администрация  по  настоящия  адрес,  да  си  подаде 

заявление – Приложение № 12-НС до 11 март 2017 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Сюлейман.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Благодаря  Ви,  господин  Сюлейман.  Това  бяха  Вашите 

доклади.

Заповядайте,  госпожо  Иванова.  Вие  сте  следващият 

докладчик.

Упълномощавам  госпожа Солакова да води заседанието.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с писмо с вх. № МИ-15-

89  от  22.02.2017  г.  е  постъпило  по  електронната  поща  на 

Централната  избирателна  комисия  писмо  от  председателя  на 

Общинска  избирателна  комисия  –  Трън,  с  което  писмо  същият 

поставя  редица  въпроси  към  Централната  избирателна  комисия, 

касаещи провеждането на местния референдум в община Трън на 

26 март 2017 г., едновременно с изборите за народни представители. 

Аз имам становище по част от въпросите. Но аз ще ви моля 

да се запознаете с писмото, то е качено във вътрешната мрежа, тъй 

като считам, че коректният отговор на това писмо изисква вземането 

на някои решения от Централната избирателна комисия. 

Какво имам предвид? Един от въпросите например – по т. 5 – 

е  кои  методически  указания  могат  да  бъдат  прилагани  при 

провеждането  на  местния  референдум.  Това,  което  аз  открих  в 

приетите от нас Методически указания, са Методически указания на 

Централната  избирателна  комисия  по  прилагане  на  Закона  за 

прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното 

самоуправление за провеждане на местен референдум, които обаче 

са били приети с Решение на ЦИК № 1907-МИ от 02.07.2012 г. 

Към  настоящия  момент  обаче  след  2012  г.  има  немалко 

промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление, които касаят както подписката, 
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така и отчитането на резултатите от референдума. Има промени в 

правомощията  на  кмета  на  общината,  който  осигурява 

организационно-техническото обезпечаване при произвеждането на 

честни референдуми и други въпроси, поради което аз считам, че 

тези указания ще трябва да претърпят някаква корекция.

Вторият  въпрос,  който  се  поставя,  е  свързан  с  приложими 

решения  на  Централната  избирателна  комисия  по  отношение  на 

произвеждането  на  местния  референдум.  Един  от  въпросите  е 

свързан с определянето на възнагражденията на членовете на ОИК 

във  връзка  с  работата  им  при  произвеждането  на  местния 

референдум.

Тук аз си направих труда и извадих поне пет – шест решения 

на Централната избирателна комисия, в които, след като ги проучих, 

установих, че за различните местни референдуми са определяни и 

различни възнаграждения. 

Поради  това  считам,  че  и  в  този  случай  Централната 

избирателна  комисия  следва  да  вземе  някакво  решение,  като 

определи възнаграждения на членовете на общинската избирателна 

комисия като размер.

Лично аз считам, че на този етап не бих могла да дам отговор 

като докладчик на всички поставени въпроси.  Разбира се,  има ли 

промяна  сега  в  нормативната  уредба,  естествено,  бих  могла  да 

уведомя колегата – председател на Общинска избирателна комисия в 

Трън, но по отношение на другите въпроси аз бих искала да чуя и 

вашето  становище,  тъй  като  считам,  че  не  може  да  бъде  даден 

някакъв еднозначен отговор на този етап.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Иванова.

Уважаеми колеги, имате думата.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз казах, че на този етап ви го докладвам 

за сведение и поставих въпросите, по които считам, че Централната 

избирателна комисия трябва да се произнесе със свое решение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Иванова.

Колеги, на този етап го оставяме за сведение.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колегата  Метин  Сюлейман  е 

подготвил един проект. Ще го погледнем и ще го придвижим. Но 

нека първо проектът за методическите указания. Той е преработил 

проекта.  Да  минем най-напред  методическите  указания  за  СИК и 

след  това  ще  се  занимаваме  с  методическите  указания  за 

референдума.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова. Това беше важно уточнение.

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ докладчик  – 

госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от  днешна  дата  има  един  проект  на  писмо  до  „Информационно 

обслужване“ АД. То е във връзка с докладвани от мен и от колегата 

Матева, разпределени от председателя писма и документи, касаещи 

две лица – Емил Алексиев Тодоров със съответното ЕГН, и Крум 

Костадинов Крумов със съответното ЕГН, които са осъдени с влязла 

в  сила  присъда  по  наказателно  дело  от  общ  характер  №  411  от 

2014 г., да не заемат държавна или обществена длъжност.

Както знаете, на няколко пъти ние изпратихме присъдите до 

съответните общински избирателни комисии и съм ви докладвала 

отговорите.  Но имахме протоколно решение след приключване на 

крайния срок на регистрация на кандидатските листи да се обърнем 

към  „Информационно  обслужване“  АД  и  да  ги  помолим,  както 

виждате от писмото, да извършат съответната проверка дали двете 

лица  са  били  регистрирани  като  кандидати  за  народни 

представители,  членове  на  секционни  избирателни  комисии, 

наблюдатели, застъпници, представители на партии, като ги молим 
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периодично да извършват проверка на постъпилите заявления и да 

ни уведомят писмено.

Ако  сте  съгласни  с  отговора,  който  съм  ви  предоставила, 

предлагам да го гласуваме. По-подробно ви го докладвах за яснота, 

може би някои от вас са забравили за това протоколно решение.

Ако сте съгласни, да гласуваме писмото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Уважаеми колеги, не виждам желаещи за изказвания.

Режим на гласуване.

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

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

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

Предложението се приема.

Моля продължете,  госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-22-1 от 

22.02.2017 г. по електронната поща е пристигнало питане от Анелия 

Ангелова.  Тя  ни  пита  като  член  на  ОИК  как  може  да  бъде 

освободена от комисията и до кого трябва да подаде заявлението си.

Предлагам да й отговорим по електронната поща със следния 

текст,  че  съгласно  чл.  57,  ал.  1,  т.  6  Централната  избирателна 

комисия  освобождава  членовете  на  ОИК.  Заявлението  следва  да 

бъде  регистрирано  до  ЦИК,  но  може  да  бъде  депозирано  и  в 

Общинската избирателна комисия, която служебно да го препрати 

на ЦИК.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Уважаеми колеги, не виждам желаещи за изказвания.

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

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

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

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Грозева, за следващия Ви доклад.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-06-53 от 

21.02.2017  г.  и  повторно  е  пристигнало  със  същия  текст  с  вх. 

№ ПВР-06-54 от днешна дата,  община Вълчедръм ни е  изпратила 

протокол  от  27.01.2017  г.  за  отваряне  на  запечатано  помещение 

ведно със заповедта на кмета, с която е определил комисията, която 

е  извършила  отварянето  на  помещението,  в  което  се  съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент.

Докладвам ви го за сведение.

С вх. № ПВР-14-82 от21.02.2017 г. община Макреш ни моли 

да  им  разрешим  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори. Тъй 

като не са упоменати, по телефона се свързах и с днешна дата да ни 

уведомили,  че  вътре  се  съдържат  изборни книжа и  материали  от 

изборите  за  народни  представители  от  2013  г.,  от  изборите  за 

народни представители  2014 г., от местните избори през 2015 г., от 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  през  2016  г.,  както  и  от 

националния референдум, поради което не ви предлагам проект за 

разрешаване  на  отваряне  на  запечатано  помещение  във  връзка  с 

наше решение до приключване делото за националния референдум 

във ВАС.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Грозева.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Сидерова.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-59 

от  21.  02.2017  г.  сме  получили  писмо-запитване  по  електронната 

поща  от  гражданин,  който  пита  как  би  могъл  негов  близък  да 

гласува с подвижна избирателна урна. 

Моля  да  ми  дадете  възможност  да  отговоря  писмено  на 

лицето  за  процедурата  за  гласуване и  основанията  за  гласуване  с 

подвижна избирателно комисия също по електронната поща. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  При  подреждане  на  преписките  в 

канцеларията се е оказва, че е разпределено на мен на 17.02.2017 г. 

писмо с  вх.  № НС-15-65 от   02.2017 г.  се  е  било прикачило към 

други преписки, поради което ще ви го докладвам сега.

Писмото  е  от  РИК  –  Пазарджик,  свързано  е  с  бланките-

чернови.  Колегите  поставиха  въпроси и  когато  идваха  да  отчитат 

частичните избори, някои от тях са и в общинска комисия. Утре ще 

ви представя подробен отговор. Свързано е с някои подробности в 

бланката-чернова.  Затова  е  по-добре  утре  в  писмен  вид  да  ги 

разгледаме. Сега само за сведение ви го докладвам.

Отново нашият познат  господин Емил Колев с вх. № НС- 22-

49-1  01.02.2017  г.  казва,  че  е  получил  нашия  отговор.  Не  ни 

благодари, упорито настоява, че неговият образец на бюлетина е по-

икономически изгоден и че не сме му отговорили.

Съжалявам, този път ще прочета първото му писмо, защото, 

щом като държи и на микрофон да чуе съображенията си, защото 

счита, че нашата бюлетина била несполучлива. Твърдя, че образецът 
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на бюлетината отдавна е влязъл в законна сила с факта на изтичане 

на срока за обжалване на решението за приемане и утвърждаване на 

образците на изборни книжа. Била подвеждаща, защото може да се 

получи гаф, тъй като има две групи числа – едните са в квадратчета, 

другите  са  в  кръгчета,  гафът,  който  вече  бил  се  получавал  –  да 

гласуват  два  пъти  с  едно  и  също  число,  безсмислена  заради 

наличието на безсмислено словосъчетание „Не подкрепям никого“, 

незаконосъобразна, защото според него не отговаря на изискванията 

на  чл.  261,  тъй  като  нямало  думичките  „инициативен  комитет“, 

разхитителна,  защото разхищава голямо количество хартия,  печат, 

време за броене, време за повторно броене, товароемкост, транспорт, 

място  за  съхранение,  непълна,  липсва  указание  за  начина  на 

прегъването.

Уважаеми колеги, начинът на прегъване на бюлетината не е 

елемент от образеца на бюлетината. А що се отнася до това, че тя 

трябва да се печата, да се разпространява, това е едно от условията 

на Изборния кодекс за гласуване с хартиени бюлетини. Считам, че 

твърдението за незаконосъобразност поради нарушение на чл. 261, 

ал. 3 от Изборния кодекс е неоснователно. Още по-неоснователни са 

и  абсурдни  са  твърденията  за  безсмисленост  поради  наличие  на 

текст „Не подкрепям никого“, тъй като това е изискване на самия 

закон за наличие на такова квадратче,  в което да гласуват лицата, 

които желаят да гласуват, но не подкрепят никого и искат да изразят 

отношението си към наличните в бюлетината  партии,  коалиции и 

независими кандидати.

Що се отнася до двете  групи числа,  това също е  законово 

изискване. Трябва да има поредния  номер на всяка една от партиите 

и  коалициите  и  независимите  кандидати,  партиите  и  коалициите 

според днес изтегления жребий в Централната избирателна комисия, 

а също така трябва да има и поредните номера на кандидатите, за да 

може гласуващият да изрази своето предпочитание.

Аз обаче считам, че не следва да се отговаря на господина, 

защото вече той получи своя отговор и е известен, че тези въпроси, 
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които той поставя – за начина на оформление на бюлетината – са 

въпрос на законодателния орган и ние двете негови предшестващи 

предложения сме изпратили на Народното събрание. Както знаете, в 

следващото писмо, което е до главния секретар, сме написали: „След 

формиране на новото Народно събрание следва да бъде представено 

на ръководството неговото предложение.“

Предлагам да остане за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма да му казвам да не ни ползва за 

пощенска  кутия.  Но  нарочно  го  докладвах  този  път  подробно, 

защото той очевидно иска да чуе своите основания. Но не считам, че 

трябва  да  му отговаряме,  след като два  пъти сме го  удостоили с 

отговор  и  сме  му  казали,  че  е  въпрос  на  правомощия  на 

законодателната  власт,  а  ние  сме  се  съобразили  с  действащите 

законодателства.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Сидерова.

Продължаваме  със  следващ докладчик  –   господин  Ивков. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  ви  вх.  №  НС-10-38  от 

22.02.2017 г. Това е писмо от ПП Партия на зелените, които в крайна 

сметка след началната част на писмото питат: следва ли кандидати 

за  народни  представители,  които  са  председатели  на  общински 

съвети, да ползват задължително неплатен или платен отпуск и, ако 

задължението се отнася само за председателя,  може ли същият да 

бъде заместен от заместник-председател, който също е регистриран 

като кандидат.

Аз ви предлагам да отговорим с писмо. Имаме единственият 

към момента публикуван отговор в рубриката „Въпроси и отговори“, 

а е точен отговор на този въпрос, така зададен, в смисъл точно по 

тази тематика. Да ги насочим към рубриката „Въпроси и отговори“ в 

сайта на ЦИК, вместо да изпращаме отговор. Наистина там е казано 
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точно  и  за  общинските  съветници,  прави  се  разлика  между 

председател на Общинския съвет. А що се касае до заместващия го 

заместник-председател,  би  трябвало  всеки  разумен  човек  сам  да 

може да си даде отговор.

Ако  няма  възражения  по  този  начин  да  отговорим,  ще 

премина към следващото. Следващото писмо е с вх. № НС-22-68 от 

21.02.2017 г. и е на същата тематика.  Госпожа Мария Вълканова по 

електронната поща ни пита, надълго и нашироко ни обяснява, че е 

работодател  в  община  Пловдив.  Тя  е  кандидат  за  народен 

представител,  но за  работа  по проект „Ефективно функциониране 

на….“  еди-какъв  си център,  финансиран  по Оперативна  програма 

„Добро управление“. Назначена е на трудов договор до 31.12.2017 г. 

Изложението е дълго, но по-надолу пише, че има три-четири срещи, 

на които може да остане в офиса, където има човек. Обаче в крайна 

сметка казва, че тя и тези лица, които са на този трудов договор, не 

са част от администрацията.

Аз ви предлагам следния отговор:

„Уважаема госпожо, във връзка с Ваше писмо еди-кое си ви 

информираме, че в случай, че не заемате служба в администрацията 

на община Пловдив, не е необходимо да ползвате отпуск.“

Тя ни обяснява,  че е  назначена по даден проект на трудов 

договор,  но  твърди,  че  не  е  част  от  администрацията  на  община 

Пловдив.  Ако  не  е  част,  законът  казва,  че  служителите  в 

администрацията ползват отпуск. Не мога точно да преценя дали е 

част  от администрацията.  Нея не мога да я препратя в рубриката 

„Въпроси  и  отговори“,  защото  там  е  малко  по-специфичен 

отговорът.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Ивков.

Колеги, подлагам ан блок на гласуване на двата отговора.

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  
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Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложенията се приемат.

Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам писмо с вх.  № МИ-15-87 от 

02.02.2017 г. Това е писмо, подписано от председателя и секретаря 

на Общинска избирателна комисия – Пазарджик. Прилагат ни копие 

от  акт  за  смърт  и  таблица  на  българските  граждани  на  община 

Пазарджик  в  кметство  Тополи  дол.  Починал  е  кметът  на  това 

селище. 

Няма  необходимия  брой  жители  съгласно  справката  и 

съгласно  самото  решение  на  Общинската  избирателна  комисия, 

копие от което ни изпращат. Те казват, че на основание чл. 463, ал. 1 

и чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ и след разглеждане на приложената справка 

не  следва  да  се  провеждат  частични  избори  за  кмет,  тъй  като 

населеното  място  не  отговаря  на  условията  на  чл.  16,  т.  1  от 

ЗАТУРБ.

Следва  да  се  назначи  кметски  заместник.  При  това 

положение в такъв случай трябва да е за сведение на ЦИК. Обаче по-

скоро би трябвало да го изпратят на кмета на община Пазарджик, за 

да назначи кметски наместник.

Ще  правим  ли  допълнителна  проверка  за  населението,  е 

въпросът, или не? То е далеч под изискуемия минимум, доколкото 

виждам – 177 до 205 жители. А мисля, че новото изискване е 350 

жители. Ако искате, да направим писмо до ГД  ГРАО, но при такава 

голяма разлика и при дадена справка и разгледано от нашите колеги, 

ми се струва, че трябва да е за сведение на Централната избирателна 

комисия.

Да  изготвим  писмо  до  кмета  на  община  Пазарджик.  Аз 

мислех да укажем на Общинската избирателна комисия. Но тогава 

предлагам да изпратим писмо до кмета на община Пазарджик и до 
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председателя  на  Общинския  съвет  за  това,  че  следва  да  назначат 

общински съветник. Да ги информираме.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

въпроси, мнения? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Ивков, за следващия Ви доклад.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямам готов отговор. Единствено, ако ме 

упълномощите  да  изготвя  отговор,  веднъж  сме  отговаряли  на 

Министерството  на  вътрешните  работи  –  до  началника  на  Първо 

РПУ.  Питат  ни   баналните  въпроси  –  за  една  подписка.  Искат 

страницата с името на един господин и да им предоставим справка 

относно лицето, което е подало документи и лицето, което е приело 

документите – служителя на ЦИК – както се изразяват те.

Ние  им  отговаряме  на  въпросите  им  и  им  казваме  от  кои 

членове  на  Централната  избирателна  комисия  –  посочваме,  че  са 

членове – са приети документите.

Има допълнително писмо, кога, точна дата и къде е подадена 

тази страница, пълни данни – три имена, ЕГН, адрес и телефон – на 

лицата, приели документите и посочени от вас като Ивайло Ивков и 

Камелия  Нейкова,  членове  на  ЦИК,  кое  лице  и  къде  може  да 

предостави достъп до оригиналите.

На първия и третия въпрос е ясно – от 9,00 до 17,00 ч. в ЦИК 

след  предварително  обаждане.  Но  ще  даваме  ли  ние  пълни 

установъчни данни на колегите от ЦИК, които и да са те? Поставям 

го като принципен въпрос, за да знам как да подготвя отговора. Или 

да  напишем,  че  с  тях  могат  да  се  свържат  по  седалището  на 
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Централната избирателна комисия. Тоест, да не даваме ЕГН, адреси 

и други? Добре. Тогава ви моля в този дух да отговоря. На първия 

въпрос ще кажем на коя дата е подадено. На втория въпрос казваме, 

че връзка могат да осъществят на адреса на ЦИК. И на третия въпрос 

казваме,  че  достъп  до  документите  може  да  бъде  предоставен  в 

работно време от 9,00 до 17,00 ч. след предварителна заявка.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, нека да гласуваме 

тези отговори.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Христов, за Вашия доклад.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали от вчерашна дата има едно писмо, доста 

голямо,  който  иска,  може  да  се  запознае  с  него.  Аз  ще  разкажа 

накратко за какво става въпрос.

Изпратено ни е едно писмо от НПО „Единение – ДЕН“, като 

„ДЕН“ означава „Добруващо единение на народите“. Става въпрос, 

че ни изпращат едно предложение с маса референции, представени, 

като се започне от 2005 г. до 2012 г. някъде. Това е за представяне на 

някакъв български метод за защита от фалшификация на документи. 

Пишат, че са го представили в ДАНС, в ДОТИ, в БНБ, в Народно 

събрание, в Министерството на отбраната, в НАТО и в чужбина – в 

САЩ, Германия, Кипър, Нигерия, Оман и други страни.

В крайна сметка става въпрос за лазерно шифрирани защити, 

които се използват най-вече в оръжейната техника, например, и ред 

други  места,  при  защити  на  банкноти.  Те  явно  са  се  запознали 

отнякъде, че ние по някакъв начин шифрираме нашите бюлетини и 
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протоколите  и  ни  предлагат  спешно,  в  едноседмичен  срок  да  ни 

шифрират  протоколите  за  предстоящите  избори.  А  пък  след 

изборите  искат  да  направят  официална  среща,  за  да  направят 

презентация на възможностите.

Аз предлагам засега да остане за сведение, тъй като в този 

натоварен  период,  нямаме  възможност  да  се  срещаме  и  да 

разговаряме по тези въпроси, още повече това с годините е уредено 

и  относно  защитата  на  бюлетините,  на  протоколите  и  на  всички 

други документи – имаме такива защити, които са част от решенията 

на Централната избирателна комисия. 

Затова ви предлагам засега това да остане за сведение.

Който иска да се запознае, разбира се, има го във вътрешната 

мрежа.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

други мнения? Не виждам.

Следващ  докладчик  е  господин  Арнаудов.  Заповядайте, 

господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  по  електронната 

поща  с  вх.  №  НС-22-38  от  16.02.2017  г.  е  постъпило  питане  от 

госпожа Пламена Танева, която си пита следното:

„Здравейте,  за  предстоящите  избори  за  Народно  събрание 

през 2017 г. няма да бъда в града по настоящ адрес. Възможно ли е 

издаването  на  временно  удостоверение  за  гласуване  в  друго 

населено място и какво трябва да предприема за издаването му.

Благодаря предварително.“

Аз бих я насочил директно към въпрос № 15 от рубриката 

„Въпроси  и  отговори“,  но  съм  изготвил  и  писъмце,  което  гласи 

следното: „Информираме Ви, че съгласно чл. 34, ал. 1 от Изборния 

кодекс  при  избори  за  народни  представители  удостоверения  за 

гласуване на друго място се издават само на кандидатите за народни 

представители,  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 

членове  на  районните  избирателни  комисии  и  наблюдатели.  Вие 

можете да гласувате само по постоянен адрес или по настоящ адрес, 
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като в срок до 11 март 2017 г. подадете заявление за гласуване по 

настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, 

района, кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на 

избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис 

или  чрез  електронно  заявление  през  интернет-страницата  на 

съответната община по настоящ адрес на лицето.“

Това съм изготвил като отговор от преди няколко дни.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Арнаудов.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Нейкова.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с писмо с вх. № НС-18-7 от 

22.02.2017 г.  – бе трябвало да е във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  в  днешно  заседание  –  е  постъпило  искане  от 

господин Роман Якич, ръководител на Ограничената мисия на ОССЕ 

за  наблюдение  на  изборите  във  връзка  с  акредитация  на  лицата, 

които се предлагат да бъдат наблюдатели в тези избори.

Към искането е приложен и списък с основния състав и тези, 

които в по-дългосрочен план ще наблюдават изборите. 

Предлагам ви, както е и обичайната практика,  да изпратим 

това писмо до Министерството на външните работи, където да бъдат 

издадени съответните документи във връзка с тяхната акредитация и 

след  получаването  им  да  можем  да  вземем  решение  и  да  ги 

регистрираме за участие в изборите като наблюдатели.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-15-96   от 

22.02.2017  г.   по  електронната  поща  е  постъпило  запитване  от 

Районната избирателна комисия – 16.  Пловдив – град,  с което ни 

питат регистриран инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат, който до крайния срок за регистрация на кандидата не е 

представил  кандидатска  листа,  молят  за  нашите  указания  дали 

следва  да  приемат  решение  за  заличаване  на  регистрацията  на 

инициативния комитет или само по тяхно искане.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  така 

направеното  запитване  ви  предлагам,  ако  ме  упълномощите,  да 

отговоря на колегите от РИК № 16 – Пловдив, по телефона, като им 

посоча съответните правни основания от Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за следващия Ви доклад.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с регистрация на 

кандидатските листи в районните избирателни комисии и изтичане 

на срока за тяхната регистрация вчера в 17,00 ч. ви докладвам, че 

днес  се  получава  информация  от  всички  районни  избирателни 

комисии  за  регистрираните  кандидатски  листи.  Мисля,  че  към 

момента половината са изпратили тази информация. До края на деня 

очаквам  и  останалата  половина,  след  което  ще  бъде  изготвена 

обобщена информация в изпълнение на наше Решение № 4193-НС за 

проверка на обстоятелствата дали лицата отговарят на изискванията 

да бъдат избирани.

Също така от тази информация ще имаме данни кои партии и 

коалиции,  които  са  регистрирали  кандидатски  листи  във  всички 

изборни  райони,  ще  имат  право  на  медийни  пакети.  Когато 

приемаме това решение, да разполагаме с тази информация.

Във  връзка  с  регистрацията  направих  проверка  на  случаен 

принцип  в  интернет-страниците  на  няколко  районни  избирателни 

комисии  и  установих,  че  не  всички  имат  публичен  регистър  на 

кандидатските листи.

В тази връзка  ви предлагам да им изпратим едно писмо, с 

което да им напомним за този ангажимент, както и за това, че трябва 

да  предоставят  на  „Информационно  обслужване“  АД  всички 

списъци в подкрепа на независимите кандидати, за да може да се 

извършва проверка от избирателите дали фигурират в тези списъци, 

защото нито един списък не е предоставен все още за зареждане в 

системата.

Всъщност  от  тази  информация  ще  получим  данни  за 

инициативните  комитети,  които  не  са  регистрирали  кандидати, 

както за партиите и  коалициите.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  В  тази  връзка  ми  се  обадиха  от 

Силистра и ме попитаха дали трябва да изчакат проверката,  за да 

издадат удостоверения на кандидатите или могат да им ги издадат 

предварително. Те са регистрирани.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  И  още  нещо,  което  пропуснах. 

Всъщност, като получим тази информация и като бъде обобщена за 

всички  изборни  райони,  освен  кои  партии  и  коалиции  са 

регистрирали кандидатски листи във всички изборни райони с оглед 

правото на получаване на медийни пакети, ще имаме информация и 

къде няма регистрирани кандидатски листи с оглед съдържанието на 

бюлетината,  за  да  можем  да  предоставим  тази  информация  на 

печатницата  на  БНБ.  Срокът  по  нашето  решение  е  до  края  на 

утрешния ден. Надявам се, че ще сме готови.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

Нейкова.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото,  което 

докладва  госпожа Нейкова.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Уважаеми  колеги,  упълномощавам   госпожа  Солакова  да 

води  заседанието.  С  госпожа  Мусорлиева,  както  знаете,  сме 

служебно ангажирани и няма да присъстваме до края на тази първа 

част от заседанието.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, колежката Нейкова 

приключи с докладите си.
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Следващият  докладчик  по  „Доклади  по  писма“  съм  аз. 

Знаете, че отложих въпроса за печатницата на БНБ до връщането на 

колегата Нейкова в зала. Сега разбирам, че ако в следобедната част, 

след 16,30 ч.  нямаме информация,  остава за  утрешното заседание 

писмото за печатницата.

Следващият  докладчик  в  „Доклади  по  писма“  е   госпожа 

Мария Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви заявление с вх. 

№ НС-10-37 от  21.02.2017 г.  Това е заявление-искане от академик 

проф.  Велев,  представляващ  политическа  партия  „Обединение  на 

българските националисти – целокупна България“.

В  това  заявление  същият  иска  да  му  бъде  възстановен 

внесеният безлихвен депозит в размер на 2 500 лв. и в същия ден 

има допълнение към заявлението, с което се иска да бъде заличена 

регистрацията на партията при положение, че ние с решение № 4269 

сме отказали регистрацията на партията и няма как да бъде заличена.

Подготвила съм отговор, както и на предишните две партии, 

че основанията за възстановяване на внесения депозит от партиите 

са уредени в чл. 130, чл. 137, ал. 2, 3 и 4 и не сме в хипотезата на 

възстановяване,  тъй  като,  както  казах,  на  партията  с  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  е  постановен  отказ  за 

регистрация,  поради  което  ви  предлагам  да  гласуваме  така 

изготвения от мен отговор до партията.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Бойкинова. Има ли въпроси, коментари? 

Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  15  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов, 

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Севинч Солакова);  против –  2  (Георги Баханов, Камелия Нейкова). 

Предложението се приема.
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Моля, продължете,  госпожо Бойкинова, докладите си.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ НС- 12-1 от  21.02.2017 г. с молба от Димитър Любчов Геров като 

пълномощник  на   госпожа  Теменужка  Любенова  Уручева, 

председател и представляващ инициативен комитет за издигане на 

кандидат-президентска двойка за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент.  С  тази  молба  всъщност  те  искат  да  им  бъде 

възстановен внесеният от тях депозит в размер на 100 лв.

Изготвила съм отговор, с който ги уведомявам, че съгласно 

т. 5  от  наше  Решение  №  4045-НС  депозитът,  внесен  от 

инициативния комитет, е преведен по сметка на Център „Фонд за 

лечение на деца“, като основание за вземане на това решение е, че 

Централната избирателна комисия с Решение № 3723, поправено с 

Решение  №  3729,  е  отказала  регистрацията  на  независимия 

кандидат, предложен от инициативния комитет.

Както знаете,  при инициативните комитети първо се  прави 

регистрацията на инициативния комитет за издигане на независим 

кандидат, след което се регистрира и листата. Тоест, отказана му е 

регистрация  на  кандидатската  листа,  тоест,  на  независимия 

кандидат,  въпреки  неговото  твърдение,  че  той  има  решение  за 

регистрация.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  предложението  на 

колегата Бойкинова е да се гласува този отговор. Аз приемам и моля, 

режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, приключихме писмата с колегата Бойкинова.

Има думата колегата Матева, след това – колегата Цачев.
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Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-089-1  от  22.02.2017  г.  и  постъпила  оферта  от  „Български 

пощи“  във  връзка  с  разпространението  на  материали  от 

разяснителната кампания, включително и писмата до 18-годишните. 

Предлагам  ви  да  върнем  един  отговор  в  момента  с  писмо,  че 

Централната  избирателна  комисия  на  20  февруари  е  одобрила  да 

бъде  възложено  на  „Български  пощи“  разпространението  на  тези 

материали, за да можем да изпратим вече и да започнат работа по 

хибридната  поща.  А  междувременно  се  уточняват  и  клаузите  по 

договора,  за  да  може  да  бъде  сключен  в  изпълнение  на  това 

решение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Матева. Подлагам го на гласуване, ако 

нямате други мнения и въпроси.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); 

против – няма. 

Предложението се приема.

Моля, продължете, колега Матева, с докладите си.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги, докладвам ви едно 

писмо,  постъпило  по  електронната  поща  с  вх.  №  НС-20-26  от 

22.02.2017 г., като то е изпратено от  госпожа М. Христова, редактор 

на „Еврочикаго-ком“. То е във връзка със съобщението, което вчера 

гласувахме и изпратихме, на българите и на българските общности 

извън  страната  във  връзка  с  изтичащия  срок  за  подаване  на 

заявление за гласуване извън страната. Припомням ви, че тази мейл 

листа ни беше предоставена от Агенцията за българите в чужбина и 

ние  тук  сме  я  допълнили  с  електронни  адреси  на  български 
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граждани, които са ни изпращали писма за това, че е необходимо 

Централната избирателна комисия във връзка с  разяснителната  си 

кампания  по  време  на  избори  да  изпраща  информация  и  на 

българите  –  граждани,  живеещи  в  чужбина,  както  и  с  е-mail  – 

адресите  на  така  наречените  временни  обществени  съвети  на 

българите, живеещи извън страната.

В  тази  връзка  в  това  писмо  е  записано,  че  Централната 

избирателна  комисия  е  изпратила  до  медиите,  включително  и  до 

тяхното издание, което не е телевизия, радио или вестник, а онлайн 

издание – сайт, и поради това в ЦИК не го смятат за медия, когато 

става дума за предизборна кампания и медийни пакети – съобщения 

във връзка с предстоящите парламентарни избори.

„Въпреки  това  отношение  на  ЦИК,  както  и  въпреки 

ограничителните условия в последния вариант на Изборния кодекс 

към  българските  избиратели  извън  Европейския  съюз,  към  които 

спадат и тези в САЩ, публикуваме това съобщение.“ В съобщението 

се  припомня,  че  на  28  февруари  –  тук  се  повтаря  какво  сме 

изпратили  като  съобщение  –  и  след  това:  „Надяваме  се,  че  все 

някога,  не  само  ЦИК,  но  и  всички  български  институции  ще 

разберат, че сънародниците зад граница не могат да се привличат за 

по-активно участие в българския политически живот с ограничения 

на правата им за гласуване, пренебрежително отношение към техни 

медии зад граница, с невъзможност да избират депутати, които да ги 

представляват  наистина  тях,  както  и  без  просветена,  адекватна, 

истинска държавна политика към българската диаспора по света.“

В  тази  връзка  ви  предлагам,  първо,  да  отговорим  на 

конкретния  сайт  на  българите  в  Чикаго,  че  информацията,  която 

изпращаме  и  съобщенията,  които  изпращаме  с  цел  да  улесним 

българските  граждани  извън  страната,  са  във  връзка  с 

разяснителната  кампания  и  наистина  да  напомним  за  правата  на 

българските граждани, които желаят да гласуват извън страната.

Едновременно  с  това  ви  предлагам  това  съобщение  да  го 

препратим, като включително в писмото, което ще изпратим на този 
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сайт, предлагам да посочим, че ако не желаят повече да получават 

такива съобщения от Централната избирателна комисия, молим да 

ни  изпратят  подобна  информация  и  ние  ще  ги  заличим  от  мейл 

листата, която използваме.

Освен това ви предлагам това съобщение да го препратим на 

е-mail адресите на Временните обществени съвети извън страната, 

също с  необходимостта  да  ни информират смятат  ли за  неудачен 

начина, по който изпращаме съобщения на българите, които живеят 

извън страната, и да ни укажат по какъв начин и само на е-mail – 

адресите  на  Временните обществени съвети извън  страната  ли да 

изпращаме  тези  съобщения  или  по  какъв  начин  да  информираме 

българите, живеещи извън страната, за техните права във връзка с 

предстоящите избори.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  бих  предложила  с 

разбиране да отговорим, дори бих предложила това да се включи и в 

анализа, за да може да се запознае  и законодателят. Бих предложила 

може  би  Агенцията  за  българите  в  чужбина  да  се  запознаят  със 

становище, изразено във връзка и с участието на нашите съграждани 

извън  страната  в  обществено-политическия  живот  и  във  важни 

събития, които определят бъдещето на нашата страна.

Колегата Андреев има думата. Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Според  мен  лично  това  писмо 

има съвсем различен прочит, а именно това е доставчик на онлайн-

новинарска  услуга,  а  ние  наистина  в  предходните  избори  по 

отношение  на  медийните  пакети  и  въобще  на  услугите,  които  са 

свързани с това,  ги изключихме с нашето решение. 

В тази връзка мисля, че това изречение, което е упрек, тоест, 

че не се счита за такава от гледна точка на Централната избирателна 

комисия и българските институции, което в момента не отговаря на 

нашето решение, което ние в момента приехме, тъй като, доколкото 

разбирам аз, това е интернет-сайт, който доставя онлайн-новинарски 

услуги  за  българите,  които  живеят  в  Съединените  американски 

щати,  с  оглед на  което аз  лично предлагам ние да  отговорим, че 
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Централната избирателна комисия със своите решения е приела, че 

онлайн-новинарските  услуги,  така  или  иначе,  се  предоставят 

включително и от интернет-доставчиците, какъвто е този сайт, и че 

биха могли безплатно да изтеглят всички клипове, които са свързани 

с гласуването извън страната,  както и да получават  своевременно 

информация.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  има  ли  други 

становища? 

Колегата Томов има думата. Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  съм  съгласен,  че  има  известна 

заядливост в това писмо и мога да приема, че донякъде се правят на 

интересни.  Но  има  и  известно  основание  за  тази  заядливост.  Не 

виждам причина ние като институция в отговор да се правим също 

така на интересни. В крайна сметка това издание съвсем коректно 

публикува нашето съобщение. По-скоро съм на мнение да подкрепя 

позицията,  изказана  от  колегата  Александър  Андреев.  Нека 

отговорим в  този  смисъл,  че  Централната  избирателна  комисия  е 

взела  решение,  с  което  да  приравни  онлайн  изданията  с  другите 

медии и това има отношение по отношение на целия изборен процес 

– и кандидатстването за медийни пакети, и безплатното публикуване 

на  информация  от  нас,  изобщо  извършването  на  разяснителната 

функция на тези издания за българските гласоподаватели в чужбина.

Мисля, че е по-достойно да пренебрегнем закачката, която се 

съдържа в първото изречение. 

Благодаря.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  има  ли  други 

становища? Ако няма други, заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз в предложението си просто 

пропуснах да предложа това, което предложи колегата Андреев. Аз 

също смятах, че е добре да ги информираме, че тази година, за тези 

избори  в  решението  си  Централната  избирателна  комисия  не  е 

игнорирала  интернет-сайтовете.  Това  го  приемам  и,  както  казах, 

пропуснах да го кажа в предложението си за писмо.
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Но не считам, че останалата част от моето предложение  - как 

да отговорим конкретно на  госпожа Христова като редактор на този 

сайт,  има  нотка  на  заядливост  или  не  е  достойно  за  нашата 

институция.  Защото  отново  ще  кажа,  че  смятам,  че  когато 

Централната  избирателна  комисия  изпраща  съобщения  на 

българските  граждани,  с  които ги уведомява и им напомня какви 

техни права биха били застрашени от изтичането на някакъв срок и 

да  могат  да  ги  упражнят,  извършва  нещо  неправилно  и 

незаконосъобразно и не мисля, че е лошо, ако  госпожа Христова не 

желае  повече  да  получава  такива  съобщения  от  Централната 

избирателна комисия, би било неправилно да не го заяви, за да бъде 

изключена от тази мейл листа.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предложенията  в  общи 

линии се допълниха.

Колега  Томов,  ако  приемете,  че  това  е  реплика  към  Вас, 

имате право на дуплика. Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.    Госпожо  Матева,  не 

приемам тази позиция не за  друго,  а  защото смятам,  че това има 

известно психологическо основание. Но мисля, че няма основание 

от гледна точка на нашите цели и роля в изборния процес. В края на 

краищата те коректно публикуват нашето съобщение и по никакъв 

начин в това писмо не виждам намек, че не желаят да получават или 

да  публикуват  съобщение  на  Централната  избирателна  комисия. 

Просто  използват  повода  да  ни  го  върнат  по  повод 

миналогодишното решение на комисията.

Оставам на мнението си и затова ще гласувам и мисля, че е 

по-достойно да подминем този упрек към ЦИК. Много по-важно ми 

изглежда  да  вършим  работата  си  така,  както  предвижда  нашата 

основна  функция  –  да  може,  доколкото  можем,  да  съдейства  на 

българските граждани в чужбина да упражнят правото си на глас. 

Това е най-важното, струва ми се.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  общи 

линии ние сме обединени около тезата и съдържанието на отговора 
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дотолкова,  доколкото  всички  тези  медии,  онлайн-сайтове, 

способстват  за  създаване  на  средище  за  българската  общност,  те 

способстват за съхраняването на усещането за свързаност с България 

и в общи линии по този начин сега ние сме връзката и мостът между 

държавата и нашите общности извън страната.

Колега Матева, ако приемете последното изречение просто да 

го няма, аз лично считам, че няма проблем, ако дежурно си зададем 

въпроса: ако не желаете да ви ангажираме, само ни уведомете и ние 

ще ви изключим от мейл листата, но ако считате, че на този етап 

бихме могли само да отговорим и, ако получим още едно писмо в 

смисъл, че има проблеми и резерви по отношение на ангажираност, 

тогава да попитаме.

Тогава  подлагам  на  гласуване  общото  писмо,  което  се 

оформи по предложение на докладчика – колегата Андреев, колегата 

Томов. Благодаря за участието на колегите по този въпрос.

Подлагам на гласуване отговор до  госпожа Христова, гладен 

редактор на този сайт в Чикаго.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 

против – 1 (Ивайло Ивков). 

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, колегата Матева приключи с докладите си.

Има думата колегата Цачев. Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило по електронната поща на ЦИК писмо с вх. № НС-22-45 от 

18.02.2017 г. Това е молба от  господин Максим Дончев с посочени 

имена и ЕГН. В тази молба  господин Дончев заявява желанието си 

да  бъде  изваден  –  така  е  записал  –  изваден  от  списъците  за 

гласуване,  както  в  предстоящите,  така  и  във  всички  следващи 

избори. Посочени са четири причини, поради които желае да бъде 
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отписан от  избирателните  списъци.  Той счита,  че  молбата  му ще 

бъде удовлетворена.

Писмото  е  постъпило  по  електронната  поща  и  той  желае 

Централната избирателна комисия да му даде отговор също така по 

електронната  поща.  Независимо,  колеги,  от  заявеното  желание  в 

молбата  на   господин  Дончев,  аз  предлагам  същата  да  остане  за 

сведение. Аргументът ми за това са и част от причините, които е 

посочил  за  това,  че  не  желае  да  бъде  вписан  в  избирателните 

списъци. Разбира се, ако Централната избирателна комисия прецени, 

че следва да му напишем писмо по електронната поща, можем да се 

аргументираме и с  текста на чл.  242а,  ал.  1,  в  който е казано,  че 

когато едно лице не гласува в два поредни избора от един и същи 

вид, то служебно се заличава от избирателните списъци. Така че, ако 

той не  желае  да  гласува,  няма да  има санкции за  него,  а  в  един 

момент той наистина ще бъде заличен от избирателните списъци.

Предложението ми е писмото да остане за сведение.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: А откъде е писмото?

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Пише,  че  се  намира  в  чужбина.  Не  е 

публикувано във вътрешната мрежа.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, 

предложението на колегата Цачев е писмото да остане за сведение. 

Разбира  се,  Централната  избирателна  комисия  ще  има  подобни 

писма. 

Аз  приемам,  тъй  като  не  е  публикувано  във  вътрешната 

мрежа, имат желание колеги да се запознаят със съдържанието. Нека 

да се публикува във вътрешната мрежа и  при необходимост ще се 

върне за ново обсъждане. В момента се докладва за сведение.  Ако 

има необходимост, ще се върне обратно в залата.

Колегата Цачев ще възложи публикуването във вътрешната 

мрежа.

Аз имам да докладвам. Освен мен ще има ли други доклади 

по „Писма“?
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Уважаеми колеги, има актуализация на техническия екип на 

Област – София. Ще го предоставя на администрацията, за да може 

да се актуализира базата данни.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-26-2  от  22.02.2017  г. 

Писмото  е  от  печатницата  на  БНБ,  изпраща  се  до  кметовете  на 

Кубрат и на Ветово, с копие до нас и до министъра на финансите, с 

приложен график за предаването на бюлетините от печатницата за 

произвеждането на втория тур в частичните избори за кмет.

Докладвам ви го за сведение.

Няма други желаещи за доклад в тази част на заседанието. 

Има  едно  съобщение  от  колегата  Сидерова.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, изпратила съм ви вчера след 

обяд по електронните пощи проекта за методически указания, върху 

който  да  работим.  Само  тази  част,  която  са  кратките  указания  – 

Прави 1, Прави 2 – днес ще бъде доработена и ще ви бъде изпратено 

повторно. Но върху другата,  по-дългата част ви моля да обърнете 

внимание, за да можем да ги обсъждаме.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колегата  Андреев  има 

думата.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  няма  да  ви 

губя много време. С вх. № НС-15-76 от  21.02.2017 г. е получено 

решение  на  РИК  –  24.Избирателен  район,  относно  тегленето  на 

жребий на БНТ2 – София, който ще се проведе в днешния ден от 

17,30 ч..

Докладвам го за сведение.

Отделно от това да ви докладвам с оглед и втората част от 

нашето  заседание,  че  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 

инициали  са  качени  двете  споразумения,  които  ние  трябва  да 

одобрим  –  с  Българската  национална  телевизия  и  Българското 

национално радио – за да можем във втората част на заседанието да 

ги разгледаме и да приемем решение за тяхното одобряване.



49

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря за информацията, 

колега Андреев.

Колеги, уведомявам ви, че се увеличава задачата с още два 

допълнителни материала за работа в следобедната част по работни 

групи. До 14,30 ч. се надявам да можем да се запознаем с всички 

проекти, за да можем да продължим заседанието в 16,30 ч. 

Давам почивка до 16,30 ч. Приятен обяд.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 20 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия  кворум.  Откривам  тази  втора  част  на  нашето 

заседание. Колеги, тя започва след 16.30 часа, защото изчакахме да 

изтече срока за подаване на оферти и документация за обществената 

ни  поръчка  за  осигуряване,  наемане  на  машини  за  машинно 

гласуване.  Затова  давам  думата  на  господин  Райков  да  докладва. 

Заповядайте господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, днес в 16 часа и 17 минути с вх.

№ НС-00-87 от  22.02.2017 г.  е  постъпило заявление  за  участие  в 

състезателна  процедура  с  договаряне  на  предмет  осигуряване, 

наемане  на  специализирани  устройства  за  машинно  гласуване  за 

произвеждане изборите за народни представители на 26.03.2017 г. В 

тази  връзка  в  моя  папка  ви  предлагам  един  проект  на  заповед  с 

проектокомисия, която да отвори документацията. Председател съм 

аз. Членове са: Александър Андреев, Цветозар Томов, Румен Цачев, 

Владимир Пенев. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други предложения? Няма.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение от господин Райков.  

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 18  (Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 
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Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против 2 (Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева). 

Приема се. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, бих ви 

предложила  и  да  информираме  и  посредством  съобщение  да 

припомним, че публичното отваряне на офертите ще се извърши в 

17.30 часа в Пресклуба на Народното събрание.  На отварянето на 

офертата могат да присъстват всички желаещи. 

Колеги, режим на гласуване на това съобщение.  

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

Мария  Мусорлиева,  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,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова),  против 

няма. 

Приема се. 

Колеги, други доклади за днес има ли? 

Заповядайте господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  с  вх.№  НС-15-104  от 

22.02.2017  г.  по  електронната  поща  на  ЦИК  е  постъпило 

предложение за промяна в РИК 31 Ямболски и съм изготвил проект 

на решение, което също може да видите в моята папка с № 4351. В 

Централната избирателна комисия с току що казания входящ номер 

е постъпило предложение от политическа партия АТАКА подписано 

от  Кръстю  Панайотов  Петров,  упълномощен  представител  на 

политическа  партия  АТАКА  за  промени  в  31  избирателен  район 

Ямболски. Предлага се на  мястото на Марияна Колева Петрова член 

на РИК Ямбол да бъде назначен Христо Колев Колев. 
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Към  предложението  са  предложени  заявление  за  отказ  от 

Марияна Колева Петрова, с което декларира желанието си да бъде 

освободена като член на РИК Ямбол, поради несъвместимост. Копие 

от  диплома  за  завършено  висше  образование  и  декларация  по 

съответните членове от Изборния кодекс от  Христо Колев Колев, 

както и пълномощно в полза на Кръстю Панайотов Петров от Волен 

Николов Сидеров. 

Предвид изложеното и на посочените основания Централната 

избирателна комисия 

Р е ш и: 

Освобождава като член на РИК в 31 изборен район Ямболски 

Марияна Колева Петрова и анулира издаденото й удостоверение. 

Назначава  за  член  на  РИК  в  31  изборен  район  Ямболски 

Христо  Колев  Колев.  На  назначения  член  на  РИК  да  се  издаде 

удостоверение. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

Документите не са в оригинал. В момента в който дойдат в 

оригинал ще ви уведомя. Всички са подписани.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  въпрос. 

Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Само  искам  да  знам,  за  каква 

несъвместимост става дума? 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Възникнала  е  несъвместимост  по 

чл.66, ал.1, т.1 от Изборния кодекс. 

Колеги, други въпроси? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване този проект на решение. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19  (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 
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Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против 

няма. 

Приема се.

Уважаеми колеги, това е решение № 4347-НС. 

Други доклади за днес? 

Продължете господин Арнаудов, след това господин Цачев. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Това ви го докладвам за запознаване и 

евентуално за сведение. Отново в моята папка с вх.№ НС-10-43 е 

дошло едно искане от Николай Тихомиров Бареков. Но тъй като е 

две страници не мисля да ви го чета. Запознайте се с него. Мисля, че 

е за сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Време за запознаване. 

Уважаеми колеги, мисля че успяхме да се запознаем. Ако не 

сме успели утре може да върнем преписка. 

Давам  думата  на  госпожа  Сидерова  отново  за  промяна  в 

състав на РИК, доколкото колеги това са от важните преписки. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мисля,  че  ще  приемете  да  ви 

докладвам като решението ще го изпиша после, тъй като току що ми 

е разпределена преписката. 

Постъпило е предложение вх.№ НС-10-140 от 22 февруари от 

представляващия партия АТАКА. Да оставим комисията без член, 

защото Станил Станилов е регистриран като кандидат с решение 32. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, докато 

бъде публикуван този проект давам думата на господин Цачев за 

писмо, което е докладвал в първата част. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  преди  почивката  ви  запознах  с 

писмо, което е в папка с моите инициали във вътрешната мрежа за 

запознаване. Предложих писмото да остане за сведение независимо, 

че издателя му желае да бъде уведомен по имейл посочен в писмото, 

тъй като причината е, че се намира извън страната.  Предлагам да 

остане  за  сведение.  Неговото  желание  е  да  бъде  заличен  от 

избирателните  списъци  както  за  тези  избори  така  и  за  всички 

останали.
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Всички  знаем,  че  Централната  избирателна  комисия  не  е 

орган и не е от нейната компетентност, а и няма такъв в страната и 

няма предвиден такъв в Изборния кодекс за заличаване на едно лице 

един избирател от избирателния списък по негово желание. А също 

така  и  обратното,  Изборния  кодекс  предвижда  ред  по  който,  ако 

едно лице не е гласувало в два поредни избора от един и същи вид, 

то да бъде служебно заличено от избирателните списъци и може би с 

оглед да не възникват такива въпроси от лица, които не желаят да 

гласуват. 

Ако все пак Комисията има становище и приеме че следва  да 

се  отговори,  предлагам  отговора  да  бъде,  че  ние  нямаме 

компетентност да заличаваме лица и съответно да цитираме текста 

на 242а от Изборния кодекс за служебно заличаване на лицата от 

избирателните списъци. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Цачев. 

Заповядайте господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Моето  предложен  е  все  пак  да  има 

отговор.  Няма  да  е  толкова  трудоемко  да  се  изпише  в  няколко 

изречения,  в  които  да  се  обясни  точно  това,  което  Румен  Цачев 

казва, че нямаме компетентност да  заличаваме. Тази процедура се 

прилага  автоматично за избиратели,  които не гласуват.  Мисля,  че 

това би било по-коректно спрямо човека,  който го е написал.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  предложението  на  докладчика  е  за 

сведение. В зала постъпи предложение на лицето да се отговори в 

смисъла,  в  който  господин  Цачев  изложи  за  невъзможността 

служебно ние да заличаваме от списъците. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на 

господин Томов да се отговори. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 7 (Мария Мусорлиева,  

Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева Мария Бойкинова, Мартин Райков),  против – 10 (Ивилина 
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Алексиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  

Росица Матева, Румен Цачев). 

Колеги, не се прие това предложение. Остава за сведение. 

Заповядайте господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, не бихме отговаряли според мен на 

лице, което казва, че България през последните години доказа,  че 

не  е  правова  държава.  Има  ред,  има  права,  има  закони.  По  този 

начин не се излагат искания от всякакъв характер. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Цачев. 

Заповядайте господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, във вълненията си, бързането си 

и огромния наплив на желаещите да участват в комисията забравих 

да  добавя  и  двама  резервни  членове.  Това  са  госпожа  Мария 

Мусорлиева – зам.-председател и члена на ЦИК Катя Иванова. 

Срокът е 28-ми, като предлагам той да е 24-ти. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Против  съм  да  съкращаваме  срока 

преди  да  сме  видели  съдържанието  на  офертата.  Не  може  да 

преценим колко време  ще ни  трябва,  за  да  се  запознаем и да  си 

изградим становище. Към момента аз не мога да преценя дали това е 

реалистично да съкратим срока за 24-ти. След един час може би ще 

се окаже реалистично. Предлагам да не го гласуваме сега. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми  колеги,  на 

микрофон и извън микрофон обсъждахме резервни членове и срок за 

приключване  на  работата  на  Комисията.  Предложението  на 

господин Райков, което подлагам на гласуване за двамата резервни 

членове госпожа Мария Мусорлиева, госпожа Катя Иванова и срок 

за приключване на работата 24.02.2017 г. края на работния ден. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,  

Румен Цачев), против – 2 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева). 

Приема се. 

Уважаеми  колеги,  докато  бъде  публикуван  проекта  за 

промяна в състава на РИК в една от софийските РИК-ове предлагам 

още няколко преписки да разгледаме. 

Колеги,  след малко ще разгледаме други преписки,  защото 

тази преписка вече е готова. Публикувана е във вътрешната мрежа. 

Публикувана е в папката на госпожа Сидерова. 

Госпожо Сидерова имате думата по този проект на решение. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът за решение е с № 43-52 в 

моя папка.  В същата папка са качени и документите от партията. 

Постъпило  е  предложение  вх.№  НС-10-140  от  22.02.2017  г., 

подписано  от  Станил  Станиславов  Станилов  като  представляващ 

партия АТАКА. Към предложението е приложено и пълномощно на 

господин  Станилов  от  Волен  Николов  Сидеров  да  представлява 

партията при формирането и попълването  съставите на районните 

избирателни комисии в София град. 

Добавям  от  себе  си.  Тук  е  в  папката  на  преговорите  на 

софийските комисии. Господин Станилов е представлявал партията 

и при назначаването на трите състава на комисиите в София. 

Предложението  е  на  негово  място да  бъде  назначен  Васил 

Георгиев  Кацов,  поради  факта,  че  с  решение  32  от  21.02.2017  г. 

Станил  Станилов  е  регистриран  като  кандидат  за  народен 

представител от листата на коалиция Обединение патриоти – НФСБ, 

АТАКА  и  ВМРО  за  24-ти  многомандатен  изборен  район  София, 

поради което по същество изпада в несъвместимост. Поради което 

ви предлагам на основание чл.57, ал.1, т.5. не знам дали т.5 трябва да 

бъде. 
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Във връзка с чл.51, ал.2, т.5 от Изборния кодекс да освободим 

господин Станилов като член на 24-та РИК и на негово място да 

назначим господин Васил Георгиев Кацов със съответното ЕГН. Да 

се анулира предишното удостоверение на Станил Станилов и да се 

издаде удостоверение на новоназначения член. Към преписката са 

приложени декларация в оригинал от лицето, което назначаваме и 

копие от диплома за завършено висше образование. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Сидерова. 

Колеги,  моля  запознайте  се  в  детайли  с  така  предложения 

проект на решение. 

Имате ли въпроси? Няма. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19 (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,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против – няма. 

Приема се.

Уважаеми колеги, това е решение № 4348-НС. 

Колеги,  бих  искала  да  докладваме  с  госпожа  Мусорлиева. 

Днес  от  името  на  Централната  избирателна  комисия  бяхме  на 

пресконференцията,  която  беше дадена  от  ограничената  мисия  на 

ОССЕ.  На  тази  пресконференция  ограничената  мисия  на  ОССЕ 

представи както и пред Централната избирателна комисия целите на 

ограничената мисия, методиката на работа, състава си, времето на 

престой  и  времето  на  изготвяне  на  междинния  им  доклад  и  на 

окончателния  им  доклад.  Никаква  информация  различна  от  тази, 

която  беше  представена  пред  Централната  избирателна  комисия. 

Това е доклада ми. 

Госпожо Мусорлиева имате ли да допълните? Нямате. 
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В тази връзка  колеги,  тъй като лицето за  контакт с  ОССЕ 

досега е госпожа Таня Цанева, но в момента тя ползва отпуск, ви 

правя предложение да ме упълномощите до завръщането на госпожа 

Цанева  да  осъществявам  този  контакт  от  името  на  Централната 

избирателна комисия и да ви докладвам. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 18 (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, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен  

Цачев, Румяна Сидерова), против – 1 ( Йорданка Ганчева). 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  мисля,  че след като става 

въпрос  за  председателя  на  ЦИК  не  е  необходимо  надлежно 

упълномощаване от ЦИК. В случая тя представлява така или иначе 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Ганчева. 

Колеги,  с  това  прекъсвам  заседанието  на  Централната 

избирателна комисия до приключване на този етап от работата на 

Комисията,  която  току  що  определихме.  След  което  колеги  ще 

бъдете свикани по съответния ред. 

(Закрито в 16,45 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенографи: 

Божидарка Бойчева

Силвия Михайлова
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