
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 488 

На 24 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н     р е д:

1. Доклад относно машинното гласуване. 

Докладчик: Мартин Райков 

1а. Доклад по писмо до Комисията по досиетата. 

Докладчик: Росица Матева

2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели. 

Докладчик: Йорданка Ганчева

3. Доклади относно гласуването извън страната. 

Докладчици: Йорданка Ганчева 

Александър Андреев 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладчик: Мария Бойкинова 

4а. Доклад относно Методически указания. 

Докладчик: Румяна Сидерова 

4б.  Доклад  по  писмо  до  Националното  сдружение  на 

общините. 

Докладчик: Росица Матева 

5. Доклади по писма. 



Докладчици: Севинч Солакова, Иванка

Грозева, Йорданка Ганчева, 

Румяна Сидерова, Георги 

Баханов, Росица Матева, Мария

Бойкинова, Ивайло Ивков, 

Ерхан Чаушев 

5а. Доклади по писма до РПУ и прокуратури. 

Докладчици: Георги Баханов и

Ивайло Ивков

13. 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, 

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

Румен Цачев и Румяна Сидерова.

ОТСЪСТВА:  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман  и  Таня 

Цанева

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

*   *   *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум. Откривам днешното заседание. 

Колеги, откривам го с 30 минути по-късно от обявения час, 

защото преди това назначената от нас комисия по повод машинното 

гласуване, работеше в тази зала. 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 

ред:  1.  Доклад  относно  машинното  гласуване,  с  докладчик  – 

господин  Райков.  Макар  че  е  точка  първа,  колеги,  тя  ще  бъде 

разглеждана  тогава,  когато  имаме  доклад;  2.  Проект  на  решение 

относно регистрация на наблюдатели, докладчик – госпожа Ганчева; 

3. Доклад относно гласуването извън страната, отново докладчик – 

госпожа Ганчева; 4. Доклади по дела, жалби и сигнали, докладчик – 

госпожа Бойкинова 5. Доклади по писма, с докладчици – госпожа 

Солакова, госпожа Грозева и госпожа Ганчева; и 6. Разни. 

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложение  за  изменение  и 

допълнение в така предложения дневен ред? 

Първа е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,   до  края  на 

вчерашния ден не получих никакви предложения по разпратените ви 

преди една седмица Методически указания, поради което предлагам 

да влязат в днешното заседание за обсъждане и приемане. 

Отделно от това моля да ме включите по „Писма“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  т. 1а – Методически указания. Или, колеги, ако искате, след 

като приключи работа комисията. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. По-добре е тази точка да е след 

като  приключи  работа  комисията,  която  работи  във  връзка  с 

машинното гласуване, за да сме в по-пълен състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В такъв случай, 

госпожо Сидерова, Ви включвам като нова т. 4а. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

мислех, че от вчера ще бъде пренесена в днешно заседание точка 

„Писма до РПУ-та и прокуратури“. Моля Ви да има нова точка. 

И да ме включите в т. „Писма“. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нова  т.  5а  – 

Писма до РПУ и прокуратури, с докладчик – господин Баханов. 

И, господин Баханов и госпожа Сидерова в т. 5 – Доклади по 

писма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

  РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Ако  може  една  нова  точка  да  гласуваме  –  Писмо  до 

Комисията  за  разкриване  на  документите  и  за  обявяване  на 

принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби. 

И още една точка – да гласуваме представители на ЦИК на 

семинара с Националното сдружение на общините. 

И в т. „Писма“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предлагам 

първото писмо с краткото наименование – Комисията по досиетата 

да бъде т. 1а от дневния ред. 

Предлагам  нова  т.  4б  да  бъде  Доклад  по  писмо  до 

Националното сдружение на общините. 

И Ви включих в т. „Писма“. 

И госпожа Бойкинова включвам в т. „Писма“. 

И господин Чаушев в т. „Писма“. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя  

Иванова,  Мария Бойкинова,  Росица Матева и  Румяна Сидерова); 

против – няма. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  първа  точка  от 

дневния ред, позволете ми няколко съобщения. 
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Първото съобщение е, че по обективни причини от днешното 

заседание  отсъстват:  госпожа  Цанева,  господин  Сюлейман  и 

госпожа Нейкова. 

Поради служебен ангажимент, а именно участие в комисия, 

на  тази  част  от  заседанието  ни  не  присъстват:  господин  Пенев, 

господин  Цачев,  господин  Томов,  господин  Райков  и  господин 

Андреев. 

Господин  Ивков  непосредствено  преди  заседанието  ме 

уведоми, че ще закъснее. 

Уважаеми  колеги,  второ  ми  съобщение  е  следното:  във 

вътрешната  мрежа  с  вх.  №  ЧМИ-01-6  от  23  февруари  2017  г. 

Администрацията  на  президента  на  Република  България ни  е 

изпратила препис от Указ № 91 от 22 февруари 2017 г., с който е 

насрочен  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Лозенец,  община 

Царево, област Бургас, на 30 април 2017 г. 

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

бр. 18 от 24 февруари 2017 г. е обнародван Указ № 90 на президента 

на републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Гецово, община Разград, област Разград, на 30 април 2017 г. 

Също  така,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  за  днешно 

заседание  е  публикуван  протокола  от  срещата  на  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия с  представителите  на 

ограничената  мисия  на  ОССЕ  за  мониторинг  на  предстоящите 

избори. 

Това бяха съобщенията ми, колеги. 

Предлагам сега да преминем към: 

1а. Доклад по писмо до Комисията по досиетата. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
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Колеги, в днешното заседание в папката на колегата Нейкова 

е подготвен проект за това писмо, което ние сме длъжни да изпратим 

в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Закона за достъп и разкриване на 

документите  и  за  обявяване  на  принадлежност  на  българските 

граждани. Следва да изпратим обобщения списък на регистрираните 

кандидати  за  народни  представители.  Като  в  тази  връзка  ви 

информирам, че продължават да постъпват промени в кандидатските 

листи,  включително  в  моята  папка  можете  да  видите  две  писма, 

които  своевременно  препратих  към  нашата  администрация,  към 

експертите  по  регистрация,  за  да  актуализират  информацията  в 

базата данни, която следва да изпратим на технически носител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Колеги, имате ли коментари, предложения? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложеното 

ни писмо до съответната комисия. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Продължете, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  да  изпратим  второ 

писмо до същата комисия, като на основание ал. 2 на същия член, да 

изпратим  обобщена  информация,  ако  прецените,  за  членовете  на 

районни избирателни комисии, които са назначени след като бяха 

назначени  комисиите,  за  промените  в  съставите,  за  да  бъде 

извършена същата проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Колеги, имаме ли коментари? – Не виждам. 
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Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме т. 1а. 

Уважаеми колеги, на госпожа Ганчева й се наложи да излезе 

за 30 минути, затова преминаваме към: 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам ви  постъпила  с 

вх.  №  НР-08-6 от 22.02.2017 г.  молба за отмяна от „Вижън лаб“ 

ЕООД срещу  влязло  в  сила  определение  на  тричленен  състав  на 

Върховен административен съд, с което е оставило без разглеждане 

жалбата като недопустима. В молбата за отмяна те сочат, че жалбата 

е  в  срок,  тъй  като  са  я  подали  по  пощата  и  са  представили 

доказателства. 

Предлагам да не взимаме становище. 

Колеги,  докладвам  ви  и  че  делото  по  жалбата  на  партия 

„Движение  „Презареди  България“  срещу  нашето  решене  относно 

определяне  чрез  жребий  на  поредните  номера  в  бюлетината  на 

партиите  и  коалициите,  регистрирани  в  ЦИК,  е  насрочено  за 

27 февруари 2014 г. от 14 ч. в зала 3 на Върховния административен 

съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в работен порядък обсъждаме и евентуалното обжалване на 

едно  решение.  Колеги,  ще  отделим  специално  внимание  на  този 

въпрос. Аз съм си го записала като въпрос за обсъждане днес, но в 
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една последваща част от заседанието, когато и останалите колеги в 

рамките на Комисията могат да бъдат на заседанието. 

Уважаеми колеги, поставен беше въпросът за това желае ли 

член на ЦИК да се яви. В момента не виждам желаещи, но до края на 

деня може да има такива. 

Уважаеми колеги, понякога ни се налага да работим на ръба с 

кворума, но е така защото имаме и работни групи, защото имаме и 

комисии. 

Госпожо Бойкинова, имате ли друг доклад? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: По жалби и сигнали – не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Преминаваме към: 

4б.  Доклад  по  писмо  до  Националното  сдружение  на 

общините в Република България. 

Или по-точно – определяне на наши представители за този 

семинар, който ще се проведе в понеделник и вторник. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, отново в моята папка с надпис 

„Актив“  е  предварителната  програма  за  този  семинар,  която  ние 

одобрихме.  Помолих  да  бъде  качена  отново,  за  да  бъдете 

информирани какви теми ще се обсъждат на този семинар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, вчера оставихме за обмисляне този въпрос. Моля ви, нека 

определим, днес е срокът. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  ако си спомняте,  на два  пъти 

сме  обсъждали  това  нещо,  включително  кога  да  бъде  датата  на 

семинара,  одобрили  сме  програмата.  Не  сме  предложили някакви 

промени,  тъй като счетохме,  че  така  предложената  предварителна 

програма  обхваща  всички  основни  акценти,  които  трябва  да  се 
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засегнат по дейностите за организацията на изборите и тя ще бъде 

със секретарите на общините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: До този момент 

се е кандидатирала госпожа Сидерова. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз предлагам когато 

сме в  по-пълен състав,  тъй като и други колеги могат  да  изразят 

желание да участват, тогава да решим този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, на този 

етап  има  един  заявен  представител  от  Централната  избирателна 

комисия и още един заявен представител. До края на деня могат да 

се заявят и други колеги. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  колегата  Матева,  която  в 

практическата част по разяснителната кампания се е заявила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам това. 

Колеги, ако има и други, ще помоля да се заявят. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 

5. Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вчера  одобрихме 

техническите характеристики на бюлетината за гласуване в страната, 

както и на тази за гласуване извън страната. Във вътрешната мрежа 

има подготвен проект за  писмо до Печатницата  на БНБ, за да им 

представим  тези  технически  характеристики,  заедно  с  копие  от 

решението за одобряване № 4354-НС от 23 февруари 2017 г. 

Както се разбрахме вчера и с оглед на доклада на колегата 

Нейкова,  в  писмото  да  обърнем  внимание,  че  в  бюлетините  във 

всички изборни райони в страната и в бюлетината извън страната 

няма да се съдържа празен ред за № 15. И номерата ще бъдат от № 1 

до № 14 и от № 16 до № 21 за партии и коалиции. За ПП „Български 
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демократичен център БДЦ“ № 7 в бюлетината, няма регистрирана 

кандидатска листа в изборни райони 5 и 8. И тук също ще добавим 

„и за тази партия няма да се остави празен ред в бюлетината за тези 

райони“.  ПП  „Национална  републиканска  партия“  №  19  в 

бюлетината, няма регистрирана кандидатска листа в изборни райони 

8,  9, 11 и 12.  И посочваме общо 11 независими кандидати как са 

разпределени по изборни райони по брой. Номерата на районите са 

посочени. 

Искаме да ни изработят макет на бюлетината за произволно 

от тях избран изборен район, но при изработване на този  макет да 

предвидят перфорираната линия с такава дължина и наклон, че да 

гарантира  не само лесно откъсване,  но и  запазване на  фабричния 

номер в цялост. И тук в скоби мисля да допълня: да се отдалечи на 

достатъчно разстояние от фабричния номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли предложения за допълнения към това писмо? 

– Не виждам. 

Запознайте се със съдържанието му. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Прие се изпращането на това писмо и копие от Решение № 

4354-НС от 23 февруари 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Солакова, с други преписки. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  получаваме  от 

областите актуализирана, в други случаи пълна информация относно 
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техническите екипи във връзка с организацията на изборите. Тя се 

обобщава, знаете, от администрацията. 

Вх. № НС-05-74 от 23 февруари 2017 г. от Област Перник. – 

За сведение ви докладвам това. 

С вх. № НС-09-5 от 24 февруари 2017 г. сме получили писмо 

от Главния прокурор на  Република България. Изпращат ни препис 

от  съвместна  заповед  за  създаване  на  Национално 

междуведомствено  звено.  Тя  е  подписана  от  главния  прокурор, 

министъра  на  вътрешните  работи  и  председателя  на  ДАНС  във 

връзка с организацията и произвеждането на изборите за  народни 

представители на 26 март. – За сведение. 

Приемо-предавателните протоколи от вчера няма за какво да 

ги докладвам. 

Малко  по-късно  ще  помоля  отново  да  бъда  включена  в 

„Писма“, за да можем да изпратим писмо до областните управители 

с искане да ни предоставят информация за адресите на доставка на 

хартиените бюлетини, за помещенията, в които те ще се съхраняват, 

за  реда  за  разпределение  и  за  всички  дейности,  свързани  с 

доставката и съхранението на бюлетините след тяхната изработка. 

Но  предпочитам  да  съм  изготвила  писмото,  за  да  можем  да  го 

разгледаме и гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Взимам повод от Вашите доклади. Преди малко осъществих 

контакт с господин Гетов – главен директор на ГД „ГРАО“ в МРРБ, 

който  ме  информира,  че  до  края  на  работния  ден  ще  имаме 

резултатите  от  проверката  на  кандидатите.  Надявам  се,  че  и 

„Информационно  обслужване“ АД,  и  Министерството  на 

правосъдието ще проявят такава експедитивност,  за да можем ние 

своевременно  да  уведомим  РИК,  или,  ако  е  необходимо,  да 

предприемаме действия. 
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Колеги, продължаваме със следващ докладчик. 

Госпожа Грозева, заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от „Информационно 

обслужване“, входирано с наш № МИ-00-4 от 23 февруари 2017 г. 

Писмото е в отговор на наше писмо относно проверката на две лица, 

осъдени от Ломския районен съд на лишаване от право за заемане на 

определени  държавни  и  обществени  длъжности,  свързани  с 

упражняване  на  избирателни  права  на  гражданите.  В  отговор  на 

наше писмо ни отговарят, че след извършената проверка двете лица 

не  са  регистрирани  в  качеството  на  кандидати  за  народни 

представители,  членове  на  секционни  избирателни  комисии, 

наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции или 

инициативни комитети. 

Уведомяват ни, че към настоящия момент не са регистрирани 

и че ЕГН на посочените лица са включени в системата и при опит за 

регистрация системата автоматично ще върне съобщение, за което 

ще бъдем своевременно уведомени. 

Помните преписката. Докладвам ви я за сведение. 

И още едно писмо с вх. № ПВР-06-53 от 23 февруари 2017 г., 

изпратено  ни  от  община  Вълчедръм.  Към  писмото  е  приложен 

протокол за отваряне на запечатано помещение от 27 януари 207 г., 

както  и  заповед  на  кмета  на  община  Вълчедръм,  с  което  ни 

уведомяват,  че  на  27-и  са  отворили  помещението,  в  което  се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  националния 

референдум на 6.11.  с  цел прибиране на списъците на заличените 

лица,  списъците  за  допълнително  вписване  на  придружители,  за 

което  е  изготвена  приемо-предавателна  разписка  от  ТЗ „ГРАО“ – 

Монтана от 27 януари 2017 г. 

Докладвам ви го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря на 

госпожа Грозева. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо  с  вх.  №  НС-22-20/5  от  23  февруари  2017  г.  от  господин 

Христо Цанков, който, знаете, беше писал до нас протести относно 

съдържание на бюлетината, предложения за промени в бюлетината, 

които ние преценихме, че не отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс.  Приложил  ни  е  копие  от  свой  протест  до  Върховния 

административен съд и копие от призовката по вече разглежданото 

от съда дело № 1710 от 2017 г., с което неговата жалба срещу наше 

Решение № 4217 беше оставена без уважение. 

Този път документът  е адресиран до Върховна касационна 

прокуратура  с  копие  до  ЦИК,  Главна  дирекция  за  борба  с 

организираната престъпност, министър-председателя, президента на 

републиката и всички заинтересовани лица и организации. 

Отново е изложил своите съображения по бюлетината и по-

скоро съдържанието на предишните му писма до нас. 

Докладвам  ви  го  само  за  сведение,  защото  ние  не  можем 

предприемем никакви действия по това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Продължаваме с господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. №  НС-22-53 от 

20 февруари 2017 г. Нора Косева ни пита: 

„Здравейте! Моля за информация какъв е редът за гласуване 

на друго място, различно от постоянния и настоящ адрес? Има ли 

вариант  за  издаване  на  удостоверение  от  общината  по  постоянен 

адрес, с което може да се гласува в друга община на територията на 

България?  Ако  да  –  в  какви  срокове  следва  да  се  издаде  такова 

удостоверение,  за  да  бъде  гласуването  легитимно.  Предвид 
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задължителния  характер  на  гласуването,  следва  да  е  осигурена 

възможност  на  всеки  гражданин  да  упражни  правото  си  на  глас. 

Моля за вашия отговор в най-кратък срок.“ 

Колеги, тъй като вече имаме рубрика „Въпроси и отговори“ 

на сайта на ЦИК, предлагам да им отговорим, че отговор на този и 

на други въпроси във връзка с гласуването и упражняване на вота на 

26 март 2017 г., може да намери в рубриката „Въпроси и отговори“ 

на  сайта  на  Централната  избирателна  комисия.  И  по-специално 

отговора може да намери във „Въпрос 16“. 

Това предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Колеги,  взимам  повод  от  доклада  на  господин  Баханов. 

Рубриката ни „Въпроси и отговори“ с първите 25 въпроса, които сме 

получили и  които считаме,  че  са  от  по-висок обществен  интерес, 

вече е публикувана, но ви обръщам внимание когато имате писма и 

счетете, че отговорът по тези писма трябва да влезе в тази рубрика, 

правете  преценка,  за  да  можем  да  публикуваме  и  гражданите  да 

могат да се информират на отговорите на такива въпроси от нашата 

страница.

Продължете, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-05-2 от 

23.02.2017  г.  във  връзка  с  наше  писмо  с  изх.  №  МИ-06-1  от 

14.02.2017  г.  до  областния  управител  на  област  Враца,  с  което 
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сигурно се сещате,  бяхме изпратили искане за становище относно 

законосъобразността на ползваните отпуски от Ценко Кръстев Чоков 

– кмет на кметство с. Галиче, е получен отговор с този вх. № МИ-05-

2  от  23.02.2017  г.  и  съгласно  резолюция  на  председателя  на 

Централната избирателна комисия е качено във вътрешната мрежа 

на вчерашна дата. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  да  се  запознаете  с  него. 

Засега е за сведение. 

Предлагам също така да изчакаме становището и на Главна 

инспекция  по  труда,  тъй  като  бяхме  изпратили  и  до  там,  и  до 

Окръжна прокуратура. Да изчакаме и оттам отговорите и тогава да 

преценим какво да правим, за да имаме пълнота на информацията. 

Колеги, докато изчакваме отговорите от другите адресати на 

нашето писмо за становище, предлагам да гласуваме писмо, което да 

изпратим до областния управител във връзка с получения отговор. 

Но все  пак  това  писмо,  уважаеми колеги,  с  оглед  на  факта,  че  в 

момента не присъства цялата избирателна комисия, пак казвам – за 

сведение,  за  да  има време да  се  запознаят  колегите.  И предлагам 

евентуално да се мисли в посока да се изпрати писмо до областния 

управител  за  проверка  на  законосъобразността  конкретно  на 

заповедите на кмета на Бяла Слатина, с които е разрешавал отпуски 

на господин Ценко Кръстев Чоков – кмет на кметство Галиче. И по-

специално да се обърна внимание на двете отпуски, които са през 

2008 и 2009 г., които според  разпоредбите на Кодекса на труда, би 

следвало да са се погасили по давност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Записах  си  за  това  писмо,  което  да  влезе  в  един  по-късен 

момент в нашето заседание. 

Това ли бяха Вашите доклади? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По тази точка – да. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева. Вие сте следващ докладчик. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  по 

електронната поща с вх. № НС-20-26/1 от 23 февруари 2017 г. Това е 

писмо от  редактора на  сайта  „Евро Чикаго“ в Чикаго,  Съединени 

американски  щати.  В  отговор  на  нашето  писмо,  с  което 

информирахме  за  съдържанието  на  наше  решение  за  медийните 

пакети тя ни благодари за писмото. – За сведение ви го докладвам. 

Още един доклад имам – с писмо с вх. № НС-18-7/1 от 24 

февруари 2017 г. ни е изпратено писмо от ръководителя на мисията 

на  службата  на  ОССЕ  за  демократични  институции  и  права  на 

човека,  с  което  се  прави  искане  да  бъдат  акредитирани  като 

наблюдатели за изборите. 

По принцип ние препращаме тези писма до Министерството 

на  външните  работи,  защото  такава  е  процедурата,  но  доколкото 

разбрах  госпожа  Председателят  е  възложила  да  се  свържат  с 

Министерството на външните работи от нашата администрация и те 

ще ни отправят при спазване на процедурата такова искане. Така че 

предлагам в момента да е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

По този повод – към настоящия момент е изготвено искането 

от Министерството на външните работи и чака подпис,  така че в 

рамките на  днешния ден то  ще пристигне тук и ще можем да  се 

произнесем със съответното решение. 

Това ли бяха Вашите доклади? 

РОСИЦА МАТЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не мога да изляза да си взема папките. 

Следобед. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам ви заявление от 

партия „Български национален съюз – Нова демокрация“ с  вх.  № 

НС-10-45 от 23.02.2017 г., представлявана от Борис Филипов Иванов 

чрез Боян Расате в качеството на пълномощник. Заявят заличаване 

на  регистрацията  на  партия  „Български  национален  съюз  –  Нова 

демокрация“. Партията има отказ от регистрация. 

Подготвила съм писмо не чрез господин Боян Расате, ще бъде 

форматирано,  като  му  отговаряме,  че  разглеждаме  искането,  тъй 

като  то  е  подадено  след  изтичане  на  крайния  срок  с  искане  за 

заличаване на партията, който, съгласно чл. 137, ал. 1 от  Изборния 

кодекс... 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Считам, че не можем да го оставим за 

сведение, а трябва да кажем, че не допуска до разглеждане искането 

като  недопустимо.  И  толкова.  А  горе  може  да  се  напише,  че  е 

подадено извън срока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз бих искала да знам всъщност кой е 

подал това искане от името на партията. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Подписал  го  е  Расате,  като  в 

заявлението пише, че е представено пълномощно, но такова няма. 

Аз считам, че то е извън срока, абсолютно недопустимо е и 

затова не му обсъждам в писмото, че е без пълномощно, защото ще 

пусне ново заявление с пълномощно. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз предлагам това искане на господин 

Расате да остане за сведение, тъй като вече сме се произнесли по 

всички  негови  искания  –  и  по  депозита,  и  по  регистрацията  на 

партията. И няма по какво искане да се произнасяме в момента. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, две предложения постъпиха в залата. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  да  подложите  на 

гласуване моето предложение, защото ние не можем да го заличим, 

защото  тази  партия  не  е  регистрирана,  но  не  можем  да  оставим 

молбата без последствие, трябва да се произнесем. Може да пише, че 

е недопустима и толкова. Подадена е извън срока и край. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вторият  вариант  е:  поради 

нередовност на искането и подадено извън срока, да се обадим на 

оставения адрес за контакти в официалния регистър и да кажем, че е 

постъпило  искане  към  което  няма  приложено  пълномощно,  ако 

искането  е  от  вас,  приведете  го  в  съответствие  с  исканията  на 

Изборния кодекс в срок до 12,00 ч., до утре на обед и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля Ви да подложите на гласуване двете предложения, защото 

ми се струва, че едното ще събере необходимото мнозинство. 

Аз лично подкрепям становището на госпожа Матева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  да  поясня,  тъй  като  аз  и 

колегата  Иванова,  и  колегата  Арнаудов,  и  колегата  Бойкинова 

бяхме  дежурни,  когато  приемахме  документите.  Тогава,  когато 

пристигнаха  документите,  включително  нямаше  написано 

заявление  за  регистрация  на  партията,  то  беше  написано  и 

подадено от господин Боян Расате  с  едно пълномощно,  в  което 

нямаше нито дата, нито правомощия да представлява партията и 
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включително в нашия регистър като лице за контакт и като адрес 

е  посочен  Боян  Расате.  Така  че  ако  ние  се  обадим  в  момента, 

всъщност ще се свържем отново с него.  И не сме сигурни дали 

той  наистина  има  представителна  власт  от  председателя  на 

партията  да  я  представлява.  Но  в  нашите  регистри  няма 

пълномощно, което да му дава право да заявява  регистрация на 

партия. И това беше едно от основанията за отказ за регистрация 

на тази партия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в залата постъпиха три предложения. 

Ще  подложа  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Сидерова  и  второто.  И  ако  те  не  постигнат  необходимото 

мнозинство, преписката ще остане за сведение. 

Уважаеми колеги, тъй като има различни становища, молбата 

е да се обединим около едно становище. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  с  оглед  обсъжданията,  които 

направихме,  и  за  да  не  остане  за  сведение,  предлагам  към 

предложения проект на писмо на колегата Бойкинова във второто 

изречение да добавим, че „Централната избирателна комисия оставя 

без разглеждане искането Ви, тъй като то е подадено след изтичане 

на крайния срок за заличаване на партията,  който е 32 дни преди 

изборния  ден,  както  и  поради  обстоятелството,  че  дори  да  е 

подадено  в  срока  заявлението  за  заличаване,  представляваната  от 

Вас партия не е регистрирана в Централната избирателна комисия за 

участие в изборите, тоест няма как да се заличи регистрацията.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така предложения проект за писмо, 

заедно с допълнението, направено от госпожа Матева и определение 

в случая за недопустимостта и неоснователността. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Уважаеми колеги, продължаваме с: 

5а. Писма до РПУ и прокуратури. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НР-04-02-12 от 

21.02.2017  г.  от  Областна  дирекция  на  МВР  –  Видин  до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия по  едно 

досъдебно  производство,  образувано  с  постановление  на  Районна 

прокуратура  –  Видин.  И  молят  за  целите  на  разследването  да 

представим оригинала на конкретна страница от списък-приложение 

№ 40 на гласоподаватели, подкрепящи регистрация на национален 

референдум  на  инициативен  комитет,  представляван  от  Светла 

Митова Стоянова на конкретен ред и конкретно име. 

Отговорили ме, че им пращаме заверено копие и отговаряме, 

че ако искат да се запознаят с оригинала, могат да го направят на 

място  след  предварителна  уговорка  в  сградата  на  Централната 

избирателна  комисия с  посочен  адрес  и  телефон  за  връзка  за 

уговорката. 

Това е текстът, моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Не виждам коментари. 

Гласуваме. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  
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Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Благодаря. 

Продължете, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Само да  ви кажа,  уважаеми колеги, 

два входящи номера: № ЕП-09-8 от 23.02.2017 г. – постановление 

за  прекратяване  на  наказателно  производство  на  прокурор  в 

Районна прокуратура Айтос, затова го докладвам днес, тъй като 

знаете,  че  има  7-дневен  срок  за  обжалване;  и  №  ЕП-09-9  от 

23.02.2017  г.  –  също  е  за  прекратяване  на  наказателно 

производство. 

Моето мнение е  да не ги  обжалваме,  тоест да останат за 

сведение,  тъй  като  мотивите,  които  са  изложили  районните 

прокурори,  за  да  прекратят  производствата  считам,  че  са 

правилни  и  законосъобразни.  Става  въпрос  за  престъпления  по 

чл.  168,  ал.  1  от НК за  гласуване на лица,  които имат настоящ 

адрес  извън  България,  и  извън страна –  членка на  Европейския 

съюз.  С  оглед  на  изложената  фактическа  обстановка  считам 

изводите, мотивирали прокурорите, за правилни. 

Уважаеми  колеги,  тези  номера,  които  ви  издиктувах,  ще 

бъдат качени във вътрешната мрежа в папка „Постановления на 

районни прокуратури“,  така  че  имаме още шест дни същите  да 

бъдат  обжалвани,  тъй  като  са  постъпили  в  Централната 

избирателна  комисия  на  23.02.2017  г.  Който  желае  от  колегите 

може да се запознае с тях и ако има мнение различно от моето, 

тоест да бъдат обжалвани и имаме основания за това, моля да го 

каже в следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов. 

Колеги, имаме ли други докладчици с доклади? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз имам, днес не можах да се включа.

Докладвам в папката ми от вчерашно заседание – до СДВР, 

Първо районно управление на Полицията едно писмо. В допълнение 

ни искат, след като веднъж вече сме им изпратили отговор на първия 

въпрос. Аз ви го докладвах, за да знам как да го подготвя и преди 

това.  Точна  дата  и  къде  е  подадена  страница  108  от  списъка  на 

избирателите,  подкрепящи  Християн-социален  съюз,  пълни  три 

имена  на  лицата,  приели  документите  и  посочени  от  Вас  като 

Ивайло Ивков и Камелия Нейкова, три имена, ЕГН, адрес и телефон 

за връзка, кое лице и къде може да предостави достъп. 

Изпращам отговор, който виждате. Казваме им датата и часа, 

в които са приети, казваме им трите ни имена и че могат по всяко 

време да се свържат нас в ЦИК. И с оригинала на стр. 108 могат да 

се  запознаят  от  10  до  17  ч.  Стандартен  отговор.  Мисля  да  ги 

задоволи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, гласуваме. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Продължете, господин Ивков по следваща точка: 

5. Доклади по писма. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  уведомявам ви  и  ви  моля  да 

приемем  едно  писмо,  макар  че  аз  по  телефона  вече  съм  дал 

указания.  Става  въпрос  за  наше  Решение  №  4318-ПВР  от  17 

февруари,  на  което  съм  бил  докладчик  и  дадохме  на  Хисаря 

разрешение за отваряне на запечатано помещение, в което обаче 
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те, след като са получили нашето последващо писмо, което е до 

всички  общини,  се  оказва,  че  се  намират  и  документите  за 

национален референдум 2016 г. 

Защо  сме  дали  ние  разрешение?  Защото  изрично  е 

написано и не е имало нужда да правя допълнителни справки, че 

там  се  съдържат  книжата  от  23  и  30  октомври  2011  г.  и 

национален  референдум  на  25.10.2015  г.  Виждайки  така 

направеното искане и изчерпателно изброени кои книжа, аз съм 

решил, че няма смисъл на всички да звъня и да ги питам: имате  

ли и другия референдум? 

След  като  виждат  нашето  писмо  и  преди  да  отварят 

помещението  ми  се  обади  секретарят  на  общината,проведох 

разговор онзи ден, когато ми беше разпределено и му указах, че  

въпреки  нашето  решение  да  не  отварят  помещението  с  оглед 

станалите  новоизвестни  факти.  Но  реших  да  го  направя  и  с 

писмо,  за  да  не е  само с телефонен разговор,  което ви моля да 

одобрим. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

мнения, питания, въпроси? 

Режим на гласуване за одобрение. 

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

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, в моята папка от днес има, но 

няма  да  го  докладвам,  първо,  защото  ми  е  минал  редът,  второ, 

защото  не  е  изтекъл  срокът,  от  вчера  ми  е  разпределено.  В 
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утрешното заседание или следобед, ако прецените, че е спешна. Не 

съм готов, ако имате питания по различни детайли. Вижте проекта. 

Това е жалба на „Атака“ срещу разпределението на местата в 

СИК-овете в Асеновград. Вижте проекта. По същество това ще ми е 

проекта, има само да уточня някои факти за себе си, за да мога да го 

докладвам. Просто ми се наложи спешно сутринта да не се явя на 

заседанието и не можах да го заявя. 

Вижте  го,  защото  най-късно  утре  или  следобед  ще  го 

докладвам, за да вземем решение. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  ако 

няма други доклади, благодаря ви за сутрешната сесия. 

Заповядайте отново от 14,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И моля да се запознаете с Методическите указания, колеги, 

които също ще бъдат предмет на следобедната ни част. 

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия, имаме необходимия кворум. Откривам тази втора част от 

днешното ни заседание. 

Колеги,продължаваме по хронологията на дневния ни ред: 

2. Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  папка  във  вътрешната 

мрежа трябва да е проект на решение № 4355, който е за регистрация 

на наблюдатели по принцип, но е изготвен от колегата Нейкова, ние 
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заедно приемахме списъка ведно с декларациите на това Сдружение 

по  правата  на  жените,  а  документите  бяха  приети  по-рано  от 

колегата Ивков и не се сещам кой беше другият колега. Като обаче 

от проверката се установи, че в органа на управление на… 

РОСИЦА МАТЕВА: Къде е проектът? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В моята папка трябва да е. Не е ли 

качено? 

Уважаема госпожо председател, ако не възразявате, докато се 

качи проекта на решение да преминем към следващата точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точно така. 

Докладвайте относно: 

3. Доклади относно гласуването извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, в папка с моите инициали 

е  таблицата,  която  знаете,  че  ежедневно  се  попълва  от  нашата 

администрация  във  връзка  с  постъпващите  заявления  от 

Министерството  на  външните  работи,  постъпили  в  ДКП.  От  нея 

можете да се запознаете с обработените и изпратените за проверка 

заявления за гласуване извън страната и тяхната бройка към монета. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-13/3 от 23 февруари 

2017 г., като във връзка с предстоящото взимане на решение по чл. 

12 от  Централната избирателна комисия, а именно да се определят 

местата  и  избирателните  секции,  извън  страната,  където  ще  се 

произведат  изборите  за  народни  представители на  26  март  от 

Посолството на Република България в Париж ни е препратена грама 

от  Външно  министерство  с  предложение  в  Париж,  тъй  като  има 

висока избирателна активност, сочи се общият брой на гласувалите 

обичайно  за  различни  години,  като  се  прави  и  прогноза  за 

предстоящия брой избиратели,  се  предлага  да бъдат разкрити три 
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избирателни секции в посолството при произвеждане на изборите за 

народни представители. 

Колеги,  към момента за сведение и ще го вземем предвид, 

когато обсъждаме броя на избирателните секции при приемането на 

решенията за всяко конкретно място. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-2329 от 23 февруари 

2017 г. То е писмо от господин Димитър Иванов, който се е посочил 

от  Временните  обществени  съвети  на  България в  чужбина. 

Благодари ни на нас и на „Информационно обслужване“ за приемане 

на  тяхното  предложение,  което  беше  обективирано  в  писмо  по 

предходен  мой  доклад  в  предходно  заседание,  знаете,  за 

интегрирането на виртуална кирилска клавиатура в онлайн формата 

за подаване на електронно заявление, като същевременно излизат и с 

ново предложение. 

Предлага за заявителите, които не са имали успех да подадат 

заявление и са оставили свои координати – имейл, мобилен телефон, 

да бъдат информирани незабавно чрез имейл или СМС за това, че, 

на първо място, могат да ползват интегрирана кирилска клавиатура 

при повторен опит за заявление; срокът за подаване на заявление е 

до 28 февруари и при необходимост мога да се обръща за съдействие 

на support. 

Колеги, моето мнение е, че ние със съобщение още, когато 

пуснахме тази виртуална клавиатура,  информирахме всички  лица 

чрез нашата интернет страница – и тези, които предстои да подадат 

заявление, и тези, които са с неуспешни опити към момента. 

Днес се свързах с „Информационно обслужване“ във връзка с 

процента  на  неуспешно  приетите  заявления  спрямо  миналите 

избори. Към момента процентът е 15,4, което означава, че е с близо 

шест процента по-нисък от предходните избори. 
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Аз ви предлагам предложенията на Временните обществени 

съвети да обективираме в това съобщение без това за кирилицата, 

защото  ние  имаме  такова  съобщение,  че  крайният  срок  е  28 

февруари и че при нужда могат да се обърнат към support, въпреки 

че  винаги,  когато  имат  грешка  support  отговаря  ежедневно, 

ежеминутно дори на  заявителите,  които не  могат  да  се  справят  с 

подаването на заявленията и ще ви моля да гласуваме съобщение в 

смисъла на доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване това съобщение. 

Колеги, нямаме лице, което технически да обслужва, затова 

ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева и Румяна Сидерова); против – няма. 

Благодаря ви, колеги.

Продължете, госпожо Ганчева. 

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

04-01/27  от  23  февруари  2017  г.  от  Посолството  на  Република 

България в  Рим,  Италия.  Чрез  Външно  министерство  ни  е 

препратена молба.  Във връзка  с  подготовката  и  организирането 

на  предстоящите  избори ни молят  за  контактна  информация на 

лицата, подали заявление на територията на Италия в Бари, като 

сочат, че броят на подадените до настоящия момент заявления – 

57,  и  на  предходните  избори  в  това  населено  място  не  е 

откривана секция. 
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Така  че,  колеги,  ще  ви  моля  за  протоколно решение  със 

заявка  до  „Информационно  обслужване“ да  изискаме  тази 

контактна информация, която да препратим до Посолството чрез 

Външно  министерство  с  оглед  улеснение  организацията  на 

изборите в Италия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен  с  така  направеното  предложение,  моля  да  гласува  с 

вдигане на ръка. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева и Румяна Сидерова); против – няма. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  и 

няколко писма,  които касаят  отново  начина на  гласуване извън 

страната. Ние вече имаме такива стандартни отговори. Може би, 

госпожо  председател,  анблок  да  ги  докладвам  като  входящи 

номера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ние  взехме 

протоколно решение само да  се докладват  тук и да  им се  пускат 

стандартните отговори. Затова входящите номера за сведение. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Това  са:  вх.  №  НС-22-68  от 

23 февруари 2017 г. от господин Емануил Стоянов; вх. № НС-22-69 

от 23 февруари 2017 г. от господин Ангелов. 

Това е за сведение. Ще им бъдат изпратени отговорите, които 

вече са подготвени като стандартни. 

В точка „Доклади  относно гласуването извън страната“ това 

е, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми  колеги,  нека  да  изчакаме  да  бъде  публикуван 

проектът за решение, за да можем да го гласуваме, тъй като става 

дума за регистрация на наблюдатели,  след което е  преминем към 

разглеждане на Методическите указания. 

Заповядайте за доклад по писмо, господин Чаушев. Казахте, 

че ще остане за следобед. 

5. Доклади по писма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  с  вх.  № НС-22-64 от 

22.02.2017 г. госпожа Василева по имейла ни е попитала как може да 

осигури  достъп  и  да  се  запознае  с  нашите  видеозаписи.  Те  са 

публикувани  на  нашата  страница,  свързах  се  по  телефона. 

Госпожата благодари. – За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Предполагам  сте  й  обяснил  и  за  времевия  индекс  и  за 

възможността  по  всяка  точка  от  дневния  ред  отделно  да  изгледа 

записа. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да. Нагледно беше обяснено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете със следващ доклад. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Докладвам  ви  вх.  №  МИ-14-7  от 

22.02.2017 г. От община Кубрат ни изпращат съответните документи 

във връзка с изпълнение на наше Решение № 4288-МИ от 11.02.2017 

г. за отваряне на помещението и съответните съставени протоколи в 

това  помещение  в  изпълнение  на  наше  Решение  №  4288.  –  За 

сведение. 

Освен това ви докладвам и едно писмо с вх. № НС-22-11 от 

4.02.2017 г.,  пак по имейла сме го получили, от госпожа Радкова, 

която изразява становище по отношение на машинното гласуване, че 
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това  са  твърде  много  пари  и  съответно  в  Нидерландия  и  в 

Съединените щати са тръгнали към отказ от машинното гласуване. 

Общо взето това е нейното мнение и становище по случая. – 

За сведение, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. 

Колеги,  вече  е  публикувано  във  вътрешната  мрежа  извън 

папките проектът за решение.

2.  Проект   на  решение  относно  регистрацията  на 

наблюдатели. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е 

изготвен с диспозитив за регистрация, но той е изготвен от колегата 

Нейкова преди да се върне проверката, която ние правим. 

Аз ще ви предложа обаче със съответните мотиви да откажем 

регистрация, обсъдили сме го с колегата Нейкова снощи, след като 

се върна проверката, защото се оказа, че в органа на управление на 

това  сдружение,  видно  от  проверката,  госпожа  Радина  Петрова  е 

лице,  което е  регистрирано като член на РИК 16 като заместник-

председател.  Така  че  съгласно  нашето  принципно  решение,  т.  21 

налице е пречка за регистрацията на това сдружение. 

Предлагам  ви  да  откажем  регистрацията  по  изложените 

мотиви  във  връзка  с  извършената  проверка,  че  член  на 

Управителния  съвет –  госпожа  Радина  Петрова,  видно  от 

проверката,  е  регистрирано като член на РИК 16 като заместник-

председател. Съгласно т. 21 от нашето принципно решение: лицата 

от органите на управление на организациите,  подали заявление за 

участие с наблюдатели в изборите, не могат да съвместяват и други 

качества в изборния процес като член на избирателна комисия и т.н. 

30



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Проектът,  който  ни  се  предлага,  е  проект  за  отказ  от 

регистрация. 

Уважаема госпожо Ганчева, позволете ми само да допълня, ако 

не възразявате, че т. 21 от нашето Решение № 4161-НС от 31 януари 

2017 г. е в синхрон с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: За мен е прекомерно ограничението, 

което  е  въведено  за  регистрация  на  наблюдателите.  Считам,  че 

излиза  извън  рамките  и  смисъла  на  закона  –  както  на  Закона  за 

лицата с юридическите лица с нестопанска цел, така и смисълът на 

Изборния кодекс. 

Аз  считам,  че  следва  да  ги  регистрираме.  Лицето,  което  се 

визира,  че  е  член  на  Районна  избирателна  комисия,  не  е 

регистрирано като наблюдател, тоест не е нарушена разпоредбата на 

чл. 3, ал. 3 от  Изборния кодекс, както и съответните разпоредби за 

ограниченията за членовете на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Аз  считам,  че  изобщо  не  трябва  този 

въпрос  да  го  обсъждаме  за  n-ти  път.  Колегата  Сидерова  така 

считаше и при принципното решение, и при книжата изобщо, само 

че  не  нейното  мнение  надделя,  а  надделя  другото  мнение  в 

Централната  избирателна  комисия.  И  дайте  да  си  следваме 

решенията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, може би за колегите, които 

влязоха,  проектът  на  решение  е  изготвен  за  регистрация,  но  аз 

предлагам да откажем регистрация, тъй като проектът е изготвен от 

колегата Нейкова преди да се върне проверката. 

Следвайки  нашето  принципно  решение  моето  разбиране  в 

момента като докладчик е също, че следва да откажем регистрацията 

на  сдружението,  имайки  предвид  приетото  вече  от  Централната 

избирателна комисия принципно решение т. 21. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, само че в същото принципно 

решение в т.  1  казваме,  че наблюдатели по смисъла на Изборния 

кодекс са дееспособни физически лица. Тоест ние можем да откажем 

на  физическото  лице,  но  то  не  фигурира,  както  каза  колегата 

Сидерова. Така че защо да отказваме на сдружението? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, когато обсъдихме с госпожа 

Нейкова,  аз  правя  предложението  на  база  принципното  решение, 

което  сме  приели  и  вече  е  гласувано.  Считам,  че  прочитът  на 

точката, която, според мен, коректно цитирах,  води до обосновка на 

предложението ни да откажем регистрация на сдружението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо Ганчева, бих искала да Ви попитам: по всички други 

изисквания  отговаря,  включително  и  предмета  на  дейност  е  в 

сферата на защита на политическите права? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, моля още веднъж да се запознаем с т. 21 на Решение 

№ 4161-НС. 
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Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Много  ясно  пише  в  т.  21:  „Лицата  от 

органите  на  управление  на  организациите,  подали  заявление,  не 

могат да съвместяват и други качества в изборния процес“.  Значи 

говорим за лицата в управителните органи. Не говорим за това дали 

лицата  от  управителните  органи  ще  бъдат  наблюдатели  като 

физически лица. Много ясно е записано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Две  реплики –  едната  е  на  госпожа Сидерова,  другата  е  на 

госпожа Бойкинова. 

Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: И след промяната на Изборния кодекс 

ние не регистрираме сдруженията, а наблюдателите. Прочетете пак 

Изборния кодекс. По-рано беше така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това е реплика към госпожа Матева. 

Заповядайте за втора реплика. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Репликата ми е, че ние приемаме, че 

наблюдател  е  физическото  лице,  не  е  сдружението.  Тя  не  е 

предложена  като  физическо  лице  да  бъде  наблюдател.  Това,  че 

участва в управителния орган, не й вменява, че има две качества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това беше втора реплика към госпожа Матева. 

Трета реплика има ли? – Няма. 

Госпожо Матева, ще ползвате ли дуплика? Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Дупликата ми се изразява в следното: ако 

регистрираме това сдружение сега, следващото ни решение трябва 

да бъде да заменим члена на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Не  е  вярно,  че  не  регистрираме 

организациите.  Регистрираме  организациите,  не  съм  съгласен  с 

колегата  Сидерова.  Разбира  се,  че  ги  регистрираме,  само  че  не 

можем да ги регистрираме, без да са посочили наблюдатели, защото 

такива са повелите на Изборния кодекс. Това е новото в практиката. 

Но регистрираме организациите. 

Що се касае до другото, чл. 21 наистина го приехме, тази точка 

винаги  е  била  спорна,  винаги  сме  я  обсъждали,  решихме  и  тази 

година  да  я  приемем,  аз  обърнах  внимание,  когато  докладвах 

принципното решение.  Решихме да  я  оставим.  И след като сме я 

оставили в най-лошия случай е така, както казва Матева, а именно, 

че  ако  ние  сега  приемем  това  нещо,  че  ще  регистрираме 

организацията,  то тогава тя не може повече да притежава едно от 

двете качества – член на Управителния съвет, или член на комисия. 

Изрично е написано в т. 21, решението ни не е отменяно и е съвсем 

скоро  взето  с  необходимото  мнозинство  от  ЦИК,  правилно  или 

неправилно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Ивков. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Своята позиция опирам в чл. 112, ал. 

1,  т.  1  от  Изборния  кодекс,  който  не  казва,  че  регистрираме 

неправителствените организации, а казва, че регистрираме изрично 

упълномощени  представители  на  регистрирани  български 

неправителствени организации – регистрирани в съда, а не в ЦИК – 

които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена 

полза  и  с  предмет  на  дейност  в  областта  на  защитата  на 

политическите права на гражданите. 
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И точният текст на закона е този и ние не можем да го четем 

разширително  и  да  стесняваме  гражданските  права  до 

обезсмислянето им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше 

изказване,  така  че  можете  да  направите  реплика  на  госпожи 

Сидерова. 

Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Алинея 2 на Изборния кодекс казва,  че 

ЦИК регистрира българските неправителствени организации, които 

желаят да участват с изрично упълномощени представители. Така че 

въпросът е вън от съмнение. 

Алинея  3  казва  кои  са  необходимите  реквизити,  за  да 

регистрираме организация. 

Така че те доразвиват т. 1, която колегата Сидерова тълкува и 

трябва да се чете в цялост материята. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Това беше реплика. Ще ползвате ли дуплика? – Не виждам. 

Колеги,  има  ли  други  желаещи  за  изказване?  –  Уважаеми 

колеги, не виждам други желаещи за изказване. 

Колеги, ясно каза докладчикът, че неговото предложение е да 

откажем регистрацията  със съответния мотив.  Това е  и основното 

предложение. В залата обаче, колеги, постъпи ново предложение, а 

именно да регистрираме. Това е ново предложение по същество. 

Ето  защо  на  основание  чл.  27,  ал.  1  от  Правилника  за 

организация  на  дейността  ни,  първо  подлагам  на  гласуване 

основното предложение на докладчика. 

Колеги, подлагам на гласуване отказ. 

Колеги, явно ще гласуваме отново с вдигане на ръка, защото 

не работи системата. 
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Уважаеми колеги, който е съгласен с проекта на докладчика за 

отказ, моля да гласува. 

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

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

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

Ганчева,  Катя  Иванова  и  Росица  Матева);  против  –  3 (Мария  

Мусорлиева, Румяна Сидерова и Мария Бойкинова). 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4355-НС. 

Уважаеми колеги, продължаваме със следваща точка: 

4а. Доклад относно Методически указания. 

Колеги,  трябва  да  се  съсредоточим  върху  Методическите 

указания, които отдавна бяха публикувани във вътрешната мрежа. 

Предполагам, че всички сте се запознали. Както госпожа Сидерова 

сутринта  съобщи  –  не  е  поучила  предложения  за  промени.  Сега, 

колеги, всички ще ги четем. 

Давам думата на госпожа Сидерова да ги представя. 

Колеги,  тъй  като  в  момента  част  от  колегите  излязоха  от 

залата,  трябва  да  уведомя,  че  това  се  случва,  защото  това  е 

комисията за машинното гласуване, те излизат от заседание, за да 

продължат своята работа.

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  Методическите 

указания са в моя папка в днешното заседание. 

Започваме по раздели, но тъй като първият раздел, който касае 

„Статута  и  правомощията  на  СИК“  е  по-дълъг,  ви  предлагам  да 

погледнем стр. 1 и 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова,  само  за  протокола  –  ние  изготвихме  Методическите 
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указания  за  РИК,  първа  част,  да  кажем  ясно,  че  това  са 

Методическите указания за секционните избирателни комисии. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, това са Методическите указания за 

секционните избирателни комисии, а втората част на Методическите 

указания  за  РИК  ще  приемем,  след  като  сключим  договора  с 

преброителя. И за машинното гласуване също има значение. 

В частта, която касаеше – това т. 7, 8, 9, 10, 11 и 12 – начина на 

вземане  на  решения,  подписване  на  решенията  и  протоколите, 

имаше повторение в  предишните наши Методически  указания.  За 

основа съм взела президентските избори, тъй като нормите са почти 

едни и същи и няма съществена разлика в нормите за произвеждане 

на президентски избори и избори за  народни представители. Тук 

имаше  повторения,  които  аз  съм  изчистила.  На  два  пъти  имаше 

вписан  кворум,  на  два  пъти  имаше  вписано  как  се  подписват 

решения. Погледнете ги. Това е до края на стр. 2. Реално само датите 

са сменени и ви казвам, че тук са съкратени някои от точките, тъй 

като имаше безсмислени повторения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  Сидерова,  в  т.  2 

предлагам  думичката  „заместването“  на  членовете  на  СИК  се 

извършва с решение на РИК, да бъде „смяната на членовете на СИК 

се  извършва  с  решение  на  Районната  избирателна  комисия“,  тъй 

като досегашната практика „заместване“ е за определен период от 

време.  Предполагам,  че  сте  имали предвид смяната  на  един член 

поради невъзможност или поради отказ да изпълнява задълженията 

си с друг член. 

Ако сте съгласна да бъде „смяната“? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм, няма никакъв проблем. 
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Разбирам  предложението  на  колегата  Емануил  Христов  да 

остане  „заместването  и  смяната“.  Става  дума  за  тези  ситуации, 

когато лицето изпадне в невъзможност да изпълнява задълженията 

си и бъде заменяно, но за определен период – до края на деня. Но то 

е работило почти целия ден, половината от деня. И ако няма думата 

„заместване“  няма  да  може  да  му  се  плати  тази  част  от 

възнаграждението. Бил е в предизборен ден, бил е половината ден… 

Точка 2 стана: „Смяната и заместването на членовете на СИК“. 

Колеги, на стр. 3 е примерният протокол, който сме направили, 

за да могат членовете на СИК да си го оформят. Протоколът е такъв, 

какъвто трябва да бъде. Имаме и поясненията долу, че се описват 

имената на всички, които са гласували „против“ и всички, които са 

гласували „за“. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имам едно кратко предложенийце за 

стр. 3 – където пише „когато за приемане на решението са гласували 

по-малко от 2/3“, тоест когато не може да се събере мнозинство от 

2/3. Различно е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 

започнахме да говорим извън микрофон, а това не е добре – говорим 

за  преструктуриране  на  това  съдържание.  Нека  да  прегледаме 

съдържанието, има конкретни идеи за преструктуриране, които биха 

били лесни за имплементиране. 

Уважаеми колеги, моята молба е да вървим по съдържанието, 

след което можем да  мислим за  преструктуриране.  На мен ми се 

струва изключително лесно, но нека първо уточним съдържанието. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  По т. 7, госпожо Сидерова, „членовете 

на СИК не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция 

или  инициативен  комитет“,  дотук  съм  съгласен,  „а  също  и  да 

участват в такава в предизборния и изборния ден“. Тоест, тук имате 
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предвид сигурно да участват в предизборна агитация.  Нещо да се 

добави, понеже така, както е останало, не е ясно. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  до  коя 

страница стигнахме в четенето? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: До втора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре,  ще 

изчакам, аз съм избързала. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр. 3 долу „когато за приемане на 

решението  са  гласували  по-малко  от  2/3“  добавяме  „от 

присъстващите членове на СИК“. Защото пише „от членовете“. Не 

изобщо от членовете, а от присъстващите. 

И  на  т.  16  да  падне  „от  изборите“.  Членовете  на  СИК  са 

длъжни  да  подпишат  протоколите  с  изборните  резултати.  Няма 

нужда „от изборите“. 

РОСИЦА МАТЕВА: Не може ли тук да запишем изрично, че 

членовете на СИК подписват протокола с изборните резултати след 

установяване на резултата и попълването на протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Виждам 

единодушие  на  ЦИК  тук.  Госпожа  Сидерова  като  докладчик  се 

съгласи и го дописва. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ако  приемате,  госпожо  Сидерова, 

само една точица преди това и нататък ще продължа, по 14, 15 и 16 

имам кратки предложения. В т. 14 при наблюдатели – регистрирани, 

според  еди-кое  си  решение,  предлагам  да  има.  Защото  те  не  са 

просто  по  един  наблюдател  от  българска  неправителствена 

организация.  Чертичката,  в  която  пише „наблюдатели“  –  по  един 

наблюдател  от   българска  неправителствена  организация, 
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регистрирани според еди-кое си наше решение. Защото не са просто 

някой член от неправителствена организация. 

Точка 15 смятам, че не е за тук.  За по-нататък е в структурата 

на мисълта Ви. Не е за тук. Нали ме разбирате, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Прочети цялото изречение. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  „Членовете  на  СИК са  длъжни да 

подпишат протоколите с изборните резултати от изборите“. Това е 

много по-натам, където подписват протоколи. Систематично не е за 

тук. 

И  последно  –  т.  16:  членовете  гласуват  „за“  или  „против“ 

решенията. Това да отиде след т. 8, 9, 10, където е за решенията на 

СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мисля, че това се 

приема, защото по логика там е систематичното място. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Възприемам.  В  подраздела 

„Правомощия  на  СИК“  във  второто  тире  думата  „лице“  на 

предпоследния ред да бъде в множествено число – „лица“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Предлагам след „писмено“ да кажем „да 

съдържа  мотиви“.   Защото  винаги  им  казваме  поне  по  едно 

изречение да има – поради еди-какво си и еди-какво си, за да не им 

падат  решенията  заради  това,  че  са  немотивирани.  Не  е  лошо да 

влезе  и  в  Методическите  указания.  Ние  така  или  иначе  при 

обученията  на  РИК-овете  го  упоменаваме.  Все  пак  да  го  има  и 

писмено.  Предлагам  „да  съдържа  кратки  мотиви“,  защото  те  не 

могат да пишат фермани с мотиви, но трябва да има нещо – едно-две 

изречения, в които да се обясни защо. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вместо  „мотивирано“  ще  бъде  „да 

съдържа кратки мотиви“, защото е по-ясно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  След „писмено“ предлагам „да съдържа 

кратки мотиви и се връчва на избирателя“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  „…  е  писмено, 

съдържа кратки мотиви, връчва се веднага“. Добре. Идеята е ясна. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Най-много да го разкъсаме и да стане 

още едно решение. Решението се връчва незабавно на избирателя и 

така. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Пликът с печата на СИК се отваря и се 

наранява. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искаш да стане две изречения ли? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Пликът  с  печата  на  СИК  се  отваря  в 

началото на изборния ден преди започване на гласуването и печатът 

се наранява. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Страница 5, т. 3. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  При  машинно 

гласуване ние ще имаме отделни правила. Ще трябва ли да пишем 

тук, че за машинното ще има отделни правила? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Общите  правила  на  машинното 

гласуване  ги  има  в  Изборния  кодекс,  без  да  е  необходимо  нещо 

специално. Ще има указание как се гласува, те ще са отделно. Но 

това са указания, които са за избирателите. 

В подредбата на изборното помещение съм написала, че пред 

изборната секция и вътре в паравана за гласуване с машини се слагат 

указанията за гласуване с машини. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предлагам  да 

обмислим  дали  да  сложим  още  в  началото  едно  изречение,  че 

действията  на  секционните  избирателни  комисии  свързани  с 

машинното гласуване ще бъдат уредени с отделни указания, за да 

не тръгнат членовете на секционните избирателни комисии да ги 

търсят  тук.  Тук  са  общите  правила  и  както  правилно  госпожа 

Сидерова  посочи.  Тя  е  написала  част  от  нещата,  с  които  се 

снабдява СИК свързани с машинното гласуване в тези указания. 
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Да напишем един такъв изричен текст,  за  да  не започнат да ни 

питат, защо тук ги няма. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Мястото  на  този  текст  е  под 

заглавието  –  Правомощията  на  секционната  избирателна 

комисия.  И  след  всичките  тиренца  трябва  да  се  сложи  едно 

отделно изречение, че действията на СИК и неговия председател 

при произвеждане на машинно гласуване се разписват в отделни 

правила. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  съгласни  ли 

сме  с  това?  Благодаря  ви  колеги.  Продължаваме.  Колеги,  до 

предизборния  ден  до  раздел  втори.  Има  ли  други  коментари? 

Няма. 

Госпожо Сидерова продължете с раздел втори. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предизборен ден. Имам питане. В 

точка  първа,  където  описваме  предаването  на  избирателните 

списъци какво получава СИК? 

Приложение  1  те  са  избирателни  списъци,  които  са  за 

масовите число избирателни секции. 

Приложение 2-НС е за подвижните секционни избирателни 

комисии. Да си останат ли тиретата с приложение 3, 4 и 5, които 

са лечебни и здравни заведения, затворите и корабите. Така както 

са със шпация да си останат. Може би вместо шпация да пише: 

Приложение  №  1.  Приложение  №  2  да  пише  за  подвижна 

избирателна  комисия.  Приложение  №  3  за  лечебни  и  здравни 

заведения. Да поясня, за да може да не става объркване и хората 

да се чудят. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте  господин 

Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  съм  съгласен,  но  въведохме 

концептуално,  че  успоредно  ще  вкарваме  и  текстове  за 

машинното гласуване.  В т.2,  второ тире -  непрозрачна кутия за 

разписките от машинно гласуване. Това е безспорно. Но тук ще 

има една серия от пликове за тези прословути кодове,  които се 
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запечатват  в  предизборния  ден,  разпечатват  се,  подписват  се  и 

т.н. Няма го и случая, а имаме от предишните избори въпросните 

паравани. Мисълта ми е да успокоим хората, че тези паравани ще 

бъдат задължения на въпросния изпълнител. Това го казвам само 

за  успокоение.  Знам от  предишните избори,  звънят ми и питат: 

Къде са тези паравани и аз ли трябва да ги вкарвам? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  господин 

Чаушев. Това е въпроса. Тъй като тук става дума какво се предава 

между РИК, общинска администрация и СИК. А доколкото ми е 

известно параваните ще вървят по линия на изпълнителя. Затова 

аз  пак  питам  дали  тук  му  е  систематичното  място  или  му  е 

систематичното място в правилата, които току що казахме, че ще 

създадем специални правила за машинното гласуване. Но това не 

трябва да го забравяме господин Чаушев. Аз си го отбелязвам. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Заложила  съм  само  минимума  в 

Изборния  кодекс  без  подробностите,  които  ще  се  появят,  ако 

имаме  изпълнител.  Ще  ги  сложим  в  отделна  книжка  няколко 

листа.  Аз  съм  заложила  само  това,  което  по  принцип  е  ясно  и 

приемам.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Трябва  да  си  го 

отбележим, за да не го забравим. 

Госпожо Сидерова продължаваме. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли предложения? 

КАТЯ ИВАНОВА:  Може  ли  едно  предложение.  То  беше 

направено  мисля  от  колегата  Емануил  Христов  при 

методическите  указания  за  президентските  избори,  дали  не 

трябва да им сложим и по една елка. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  мисля,  че  в  описанието  на 

допълнителните  материали,  които  получават  трябва  да  пишем 

калкулатор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Приехме нова точка за 

калкулаторите. Заповядайте госпожо Иванова. 
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КАТЯ ИВАНОВА:  В  т.13  последното  тире,  след  като  се 

съгласихме,  че  ще  има  отделни  методически  указания  за 

евентуално  машинното  гласуване,  тогава  дали  да  отпадне 

последния  ред,  където  се  казва:  „всички  други  материали  за 

машинно гласуване“. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  именно  за 

това  поставих  въпроса.  В  случая  мисля,  че  тук  му  е  мястото, 

защото  става  дума  за  взаимоотношения  между,  РИК,  общинска 

администрация  и  СИК.  И  тъй  като  от  СИК  към  РИК  и  към 

администрацията ще отиват тези материали му е тук мястото. А 

вече мисля, че ще го принесем и в другите правила. Но и тук му е 

мястото. 

Заповядайте госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в точка 13 където се описват 

всички останали допълнителни материали, които се предоставят 

на  секционната  избирателна  комисия  предлагам  да  бъдат 

записани  и  тези  пластмасови  връзки,  които  са  придобили 

гражданственост  в  обществото  с  наименованието  свинска 

опашка, които да бъдат използвани от секционната избирателна 

комисия  за  затваряне  на  чувалите.  Тъй  като  от  опита,  който 

придобихме  при  преброяването  на  чувалите  от  референдума  в 

Централната  избирателна  комисия  се  оказа,  че  най-добре  са 

затворени тези чували, за които са използвани като такива. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Матева.  Аз в  момента  чета,  че  се  нарича  точно  така  –  кабелни 

превръзки тип свински опашки. 

Уважаеми колеги,  така  създаваме по-голяма сигурност за 

транспортирането на торбите. 

Продължаваме  със  съставяне  и  подписване  на  протоколи 

за предаването на книжата и материалите. 

РОСИЦА МАТЕВА: На стр.10 в т.4 е записано в кабината 

за гласуване какво се осигурява. Не знам дали тук му е мястото 

или малко по-нататък, колегата Сидерова ще каже, но ми се иска 
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да запишем, че едно от задълженията на секционната избирателна 

комисия  е  периодично  да  проверява  наличието  на  химикал  в 

кабината и то пишещ със син цвят. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че 

всички  тук  сме  обединени  около  това  предложение.  Ще  му 

намерим систематичното място. 

Заповядайте господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, на стр.10, т.6 имам 

предложение, ако и двете табла са еднакви като размери, т.е. с 20 

и  30  см.  да  ги  изведем  в  предизборното  помещение  и  да  се 

поставят две табла. Да стане ясно кое табло е с 20 и 30 см. Да не 

питат другото табло дали е със същите размери. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: За т.6 на стр.10 става дума. Едното 

табло пишем размерите 20 на 30 см. веднага след думата табло. А 

на другото табло не може да бъде определен размера, тъй като то 

зависи от  дължината  и на бюлетината и на самите кандидатски 

листи. В различните изборни райони ще е различно. Там където 

са  по  четири  мандата  с  малко  кандидати  няма  да  е  голямо 

таблото, но там където е София не знам какви табла ще слагат. 

На стр.11 в буква „д“ отпада текста в скобата.  По същия 

начин и на стр.10 в т.7. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Съдействието от кмета 

на  общината  колеги,  като  рубрика  има  ли  в  тази  рубрика 

предложения? 

РУМЯНА СИДЕРОВА Аз предполагам,  че  и  в  забраните 

няма как да има,  защото  те  са  изведени  от  закона  всичките 

забрани,  които  са  за  разпространяване  на  материали,  за 

раздаване, за отрязъците. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  нека  да 

преминем  към  раздел  трети  -  Застъпници,  наблюдатели, 

представители. 

Господин Чаушев заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съжалявам, че вкарвам прът в колелото 

на историята. Обаче ме притесни елката, калкулатора. Това е вещ. 

Кой ще я купува? Кой ще я предава? Протокол ще се подписва 

ли? Това съдействие от кого ще бъде оказано за въпросната елка? 

От  областите  или  от  общините.?  Само  че  това  са  дълготрайни 

материални активи, уважаеми колеги. Като се купи после трябва 

да се върне. Ако съм получил нещо трябва да подпиша протокол, 

че съм го получил. Може да са пет лева, може да са десет лева, но 

кмета ще си ги иска. 

Ако за секционната комисия това няма никакво значение, 

но за кмета при едни секции около 1000 са 5 х 1000 лв. и стават 

5000 лв. и той е материално отговорно лице. Затова казах, аз съм 

за  елките,  но  ще  имаме  нюанси,  които  трябва  да  изчистим  в 

движение.  И  това  го  отварям  сега,  понеже  ми  казахте  за 

съдействие на кмета да си го имаме предвид какво ще стане. Къде 

ще отиват после тези елки? В торбите ли? В ръце ли ще се носят? 

Кой ще ги предава после обратно на кмета? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Има  ред  в  приемо-предавателния 

протокол  за  изборните  книжа  и  материали  и  други,  където 

описваме това, което в момента след като са изработени изборни 

книжа  решим,  че  трябва  да  се  получи.  Или  получавате 

избирателните комисии. Там е мястото да се опише. По въпроса 

за трайните материални активи каквито са копирните машини и 

елките сега вече сложихме там и машините за машинно гласуване 

трябва  допълнително  да  помислим.  Но  протоколите  са  приемо-

предавателните протоколи. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна, че това нещо трябва 

да бъда разписано, но знаете много добре, че по начина по който 

се  връщат  обратно  ножици,  тиксо,  лампи,  фенери,  кибрити  и 

всички останали неща ще се върнат и елките. Разбира се, ще има 

и такива, които не са разбрали и ще ги предадат в чувалите. Но 

имаме  случаи,  в  които  телефоните,  които  се  предоставят  на 
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секционните  избирателни  комисии  са  прибирани  в  чувалите 

апаратите. Така че нека от изключенията да не правим правило. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

струва  ми  се,  че  достатъчно  поговорихме  по  организационно-

техническата  подготовка,  която  е  в  компетентността  на  други 

органи. Нека сега ние да се концентрираме върху нашата. 

Заповядайте господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В изборното помещение т.2 на раздел 

трети. 

В  изборното  помещение  застъпници,  наблюдатели,  там 

където  са  изброени  всичките  и  представители  на  средствата  за 

масово  осведомяване  да  вземат  най-отдалечените  места  от 

кабините за гласуване и от преградите за гласуване. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Точка  втора  в  раздел  трети 

добавяме „и от преградите за машинно гласуване“. Написала съм 

най-отдалечено,  защото  закона  е  написал.  Там  където  има 

нормални  класни  стаи,  там  си  има  достатъчно  разстояние. 

Проблемът е там, където в малки помещения слагат секции. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте  господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Тя  е  незначителна.  Избирателните 

списъци  т.1  –  действие  след  отваряне  на  помещението  горе  на 

стр.15,   дали  избирателните  списъци,  бюлетините  и  изборните 

книжа и материали са за. Не знам какво се има предвид. Според 

мен се има предвид  са за народни представители. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  проверят  това,  което  са 

подредили и внесли в изборния ден дали е налице. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да,  налице е. Липсва 

глагола. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Дали  са  налице  избирателните 

списъци. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Махаме „народни представители“,   са 

налице. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: На стр. 14 третия абзац. Ако до 20.00 

часа  не  се  явят  необходими  брой  членове  РИК назначава  нови 

членове на мястото на неявилите се от представените от партиите 

резервни  членове  и  при  спазване  на  съотношението  да  няма 

болшинство на определена партия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е за СИК. Това което казваш 

е  указание за  РИК и ние там сме им го  написали.  По скоро да 

напиша,  че  председателя  уведомява  РИК  и  той  назначава  нови 

членове. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги, 

продължаваме. Бяхме стигнали до стр.15. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка 6 с големи букви е печатна 

грешка.  На  стр.15  –  След  извършване  на  тези  действия 

председателя да обявява изборния резултат. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Госпожа  Сидерова 

има  предвид  най-важната  от  поне  четирите  въведени  защити 

досега. 

На стр.17 във втората половина са описани съкращенията,  

които фигурират в списъка на заличените лица срещу името на 

избирателя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: От стр.17 отпада, нали 

госпожо Сидерова или се променя? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  мисля,  че  трябва  да  отпадне, 

защото  нямаме  избори.  Няма  да  се  появи  това  съкращение. 

Съкращенията се появяват, когато имаме гласуване в определено 

място. 

РОСИЦА МАТЕВА: На стр.18 там където обясняваме, че 

във  всички  останали  случаи  с  изключение  на  отбелязването 

МВНР, лицата трябва да се снабдят с удостоверение, за да бъдат 

допуснати  до  гласуване  ми  се  иска  да  го  разделим  в  две 

изречения. Да запишем, че само  лицата за които има отбелязване 

МВНР  се  дописват  в  избирателния  списък  като  се  заличи  от 
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списъка на заличените лица, а във всички останали случаи трябва 

да се снабдят с удостоверение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  мисля  че 

имаме съгласие по това, по-категоричен изказ. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр. 18 първия абзац разделяме 

на  две  изречения  като  описваме  най-напред,  че  само  лицата, 

срещу имената на които има отбелязване МВНР се допускат да 

гласуват, без да подават декларация. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Има  редакция  на 

стр.18, абзац първи. 

Колеги, продължаваме стр.18. Госпожо Сидерова на стр.19 

където има удостоверение за гласуване в определено място. 

РУМАНА  СИДЕРОВА:  На  стр.19  ще  отпадне 

съкращението УГОМ, защото няма да има УГОМ в тези избори. 

Удостоверение за гласуване в определено място на тези избори 

няма да съществува. 

Предлагам ви да остане в италик с трите категории лица с 

промените  през  май,  юни,  юли,  които  бяха  направени.  Лицата 

излезли  от  лечебни  и  здравни  заведения,  институции  или  от 

затворите  или  слезли  от  корабите,  там  където  се  изисква 

удостоверение  от  съответния  ръководител  или  от  капитана  на 

кораба,   след  тях  съм  пояснила  в  италик,  че  тези  лица  не  са 

заличени.  Те  всъщност  не  фигурират  в  списъка  на  заличените 

лица, а в основния списък и през целия ред на който са техните 

имена  и  данни има  прекарана  черта,  за  да  могат  по  това  да  се 

ориентират. Ако са се обадили ръководителите на тези заведения, 

че лицето е вписано в списък там. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Не  знам  дали  правилно  чух  преди 

малко, че УГОМ го махаме. Тук УГОМ е за гласуване на друго 

място. Добре на определено място. 
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  тирето  на  стр.20,  което  е  за 

лицата,  които  са  заявили,  че  ще  гласуват  извън  страната  и  са 

заличени  от  основния  избирателен  списък  и  са  включени  в 

списъка  на  заличените  лица.  Ако искате  тук ще добавим,  че  за 

тези  лица  не  се  изисква  удостоверение  приложение  15  от 

общината, отново да го повторим тук. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Госпожо  Сидерова, 

колеги, едно предложение. Считам, че трябва да намери място и в 

тези  методически  указания  и  в  указанията  или  правилата  в 

зависимост  от  това  как  Централната  избирателна  комисия  ще 

наименува  съответния  документ  относно  машинното  гласуване. 

Струва  ми  се,  че  и  на  двете  места  трябва  да  се  подчертае,  че 

избирателя  гласува  или  с  хартиена  бюлетина  или  с  машина  за 

машинно гласуване.  Мисля че някъде тук е мястото ,   защото 

документа  за  самоличност  се  връща  само  след  като  пусне 

бюлетината в кутията. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият раздел е действие при 

гласуването. Там трябва задължително да го напишем. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  И тук и за машинното 

гласуване,  за  да  няма  объркване  и  да  не  допусне  секционната 

избирателна комисия по нейна грешка избирател да гласува два 

пъти.  

Колеги,  продължаваме  с  действия  след  проверка  и 

вписване  или  дописване  в  списъка,  гласуване  с  придружител  и 

оспорване на отказ за  допускане за гласуване.  До раздел трети. 

Гласуване с придружител. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  На  стр.21  под  заглавието  трето 

римско, действие при гласуване трябва да изведем извън скоба, 

че избирателя може да гласува или само с хартиена бюлетина или 

само машинно. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
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Продължаваме колеги по раздел трети. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  е  забраната  да  се  откъснат 

предварително  бюлетините  от  кочана.  Знаете  че  някъде 

постъпваха  по  този  начин.  Имахме  от  наблюдатели  сигнали. 

Разбира  се,  не  сега  на  президентските,  но  на  предшестващите 

избори е имало такива сигнали и начина разбира се на гласуване. 

Да оставим един такъв раздел и там да напишем, че ще има 

отделни правила. 

На стр.23 под надписа бюлетина 227 редактирахме. Беше 

останала думата, че е показал вота си, а той всъщност, че е заснел 

вота си. 

Както  виждате  тези  особености  на  възпроизвеждане  на 

недействителна  бюлетина,  която  все  още  не  е  глас  плюс 

сгрешената бюлетина, на стр.23 долу съм написала,  че тези три 

бюлетини не се пускат. Показал вот, заснет вот  и бюлетина със 

сгрешен номер не се пускат в избирателната кутия. На избирателя 

не  се  дава  втора  бюлетина.  Тези  бюлетини  се  отстраняват  от 

масата за гласуване. И преди отваряне на избирателната кутия не 

се смесват с бюлетините от избирателната кутия. Това е с оглед 

преброяването, за да няма объркване. 

И  в  този  болдван  текст,  Катя  Иванова  предлага,  аз 

приемем, в този болдван текст, който току що коментирахме да 

допишем  накрая   „Избирателят  не  се  подписва  в  избирателни 

списък.“  При трите  227,  228 и  265 на  стр.24.  Те  не  са  пуснали 

глас и затова не се подписват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, нека 

вървим  хронологично  и  след  това  ще  се  върнем  на  текста,  по 

който беше поставен въпроса извън микрофон. 

Колеги,  нека  да  продължим  от  стр.24,  гласуване  с 

подвижна  кутия,  стр.25  и  да  вървим  поред,  като  ще  намерим 

мястото и на този въпрос. Но в момента имаме логика, по която 

ми се иска да продължим да работим. 
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Уважаеми  колеги,  часът  е  16.05  ч.  Давам  почивка  до 

16.15 ч. 

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги,  13 

членове  на  ЦИК  сме  в  зала.  Имаме  необходимия  кворум. 

Продължаваме.  Заповядайте  госпожо Сидерова.  Бяхме  стигнали 

до стр.25, раздел четвърти – Преброяване на гласовете. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Отначало съм написала отново кой 

може  да  присъства  при  преброяване  на  гласовете.  Тук  имаше 

въпроси и предложения. 

На стр.25 долу втория абзац от долу нагоре. 

На  присъстващите  се  осигурява  пряка  видимост  при 

преброяване на гласовете.  Преброяващия гласовете съобщава на 

висок глас резултатите, които установява. 

Предложения  за  добавки  има  ли?  Присъстващите  са 

длъжни да спазват реда в помещението. Да спазват указанието на 

председателя и да не пречат или препятстват работата на СИК. 

Мисля, че това е достатъчно. 

Аз  съм  започнала  преброяване  и  попълване,  защото  в 

предишните  методически  указания  преброяването  беше  най-

напред направено след което попълването и по този начин имаше 

доста повторения, които съм се постарала тук да избегна. 

На  стр.26  поначало  са  общи  правила,  които  важат  при 

работата с протокола. 

Предлагаш  абзаца,  който  е  най-отдолу  на  страницата  да 

мине под болдвания текст. 

Идеята е заради тези квадратчета,  които се фиксират при 

сканирането, за да се разпознаят протоколите. И затова е толкова 

многословно,  заради  това  описание.  Последния   абзац  го 

болдваме на страницата. 
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Може би тук в  края на  текста  да  пишем,  че  пликовете  с 

формулярите не се отварят и членовете не могат да се подписват 

предварително.  Преди  попълване  на  черновата  не  трябва  да  се 

отварят.  В София какво правят.  Преброихме гласовете и сега се 

подпишете на протокола, ние тичаме да пазим ред и там на място 

го попълват. И попълват на коляно каквото решат. 

Колеги,  над  преброяване  на  гласовете  и  попълване  на 

протокола,  пликовете  с  протоколите  не  се  отварят  преди 

установяване  на  резултатите  от  гласуването  и  попълване  на 

черновата на протокола. 

Съгласни ли сте? 

Второ изречение. Без да е попълнен протокола не може да 

бъде подписан. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Общи положения важни. Започнете да 

работите върху черновата на протокола. Нов ред. 

Новият ред предлагам да продължи така. 

Попълнете  данните  от  преброяването  в  черновата  на 

протокола.  Проверете  контролите  в  черновата.  И  едва  след 

проверката  на  контролите  в  черновата  преминете  към 

попълването на беловата на протокола и така текста си върви.

Да  обърнем  внимание  първо  на  черновата,  проверка  на 

контроли.  И  едва  след  излизане  на  контролите  съответно  да 

минат на беловата на протокола и така текста си върви.  

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Възприемам  изцяло 

предложението

 на Ерхан Чаушев. Аз предлагам да добавим и още нещо. 

„И  след  удовлетворяване  на  контролите  можете  да 

попълвате беловата.“ Това е неговата идея. 

По  общото  правило  преди  да  започне  отваряне  на 

избирателната  кутия се прибира всичко,  което е  на масата  и се 

отстранява.  До  разписките  могат  да  стигнат  само,  ако  в 

комисията възникне някакъв спор и комисията реши, че ще брои 

разписки.  Но  те  по  принцип  не  са  нужни,  тъй  като  ще  излезе 
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финалния протокол разпечатка с резултатите по партии. Колко са 

гласували.  Колко  са  празните  бюлетини.  Там  има  само  една 

възможност  за  недействителна  бюлетина.  Може  да  не  избереш 

никого,  празна  бюлетина.  Колко  са  по  всяка  една  партия  като 

партия  и  по  кандидати  в  партията.  Секционната  избирателна 

комисия пренася резултатите от този протокол върху черновата. 

Сумира  ги  и  след  това  сбора,  който  се  получава  се  пренася  в 

официалния  протокол.  Там  навсякъде  са  разбити  по  точка  А  и 

точка Б. Празна бюлетина. 

На стр.28 вървим по тази част от протокола, която трябва 

да  се  попълни преди  да  се  отвори избирателната  кутия.  Това  е 

броя  на  бюлетините,  които  са  получени  и  разбира  се  тези  три 

точки, които касаят броя на избирателите по избирателен списък, 

вписаните  в  допълнителната  страница  и   точка  3  всички 

гласоподаватели. 

Точка 3 тъй като имаме машинно гласуване е  разбита на 

две подточки А и Б. 

Точка  „а“  е  броя  на  лицата,  гласували  с  хартиени 

бюлетини.  В  точка  „б“  са  гласувалите  машинно,  като  колко  са 

гласувалите  машинно  установяваме  от  броя  на  записите  и  се 

прави  проверка  в  избирателния  списък,  където  срещу името  на 

избирателя трябва да пише, че е гласувал машинно. Има такова 

изискване,  което  вече  сме  го  направили.  В  тези  кратки 

допълнителни  указания,  които  ще  издадем  за  машинното 

гласуване ще опишем отново тези задължения.

След като са попълнили от начало имената,  в колко часа 

започват да работят след това вече ще преминат към преброяване 

на  гласовете  с  хартиените  бюлетини.  Тук  по-рано,  ако  си 

спомняте  правилата  за  действителен  и  недействителен  глас  и 

начин на  преброяване  при  преференции бяхме  ги  изнесли само 

отвън.  Имали  сме  указания,  в  които  са  и  тук  и  отвън,  като 

притурка.  Има  указания,  които  са  само  вътре.  Има  указания, 

където са само в допълнителната част на кратките действия. Но 

аз мисля, че мястото е тук на описанието кога е действителен и 
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недействителен  гласа  и  за  преференциите,  тъй  като  тук  е  вече 

описанието  как  се  брои,  как  се  попълва.  Тук вече  те  трябва  да 

вървят  стриктно  по  методическите  указания  и  стриктно  по 

протокола,  а  методическите  са  всъщност  по  номерацията  в 

протокола и действията едно след друго. 

В четвъртото тире „гласът е недействителен“ от заглавието 

пишем „в квадратче или кръгче за гласуване в бюлетината знакът 

Х или НЕ не  е  отбелязан  с  химикал“,  можем да  пишем „който 

пише със син цвят“, но нека ползваме израза на закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, можем 

да преминем към стр. 30 от 51.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Както  виждате  тук  говорим  за 

точките  с  „а“,  точка  6а  –  недействителни,  точка  7а  – 

недействителни хартиени бюлетини. Затова само за точките с „а“ 

говорим,  както  и  7.1а  и  7.2а  това  е  при  действителните  и 

недействителните гласове. 

На  стр.  31  съм  описала  къде  се  вписват  числата  от 

финалната  разпечатка.  Финалният  протокол  разпечатва  от 

машинното  гласуване.  Счела  съм,  че  мога  да  опиша,  тъй  като 

задължително има финална разпечатка в нашето задание, а освен 

това имаме и протокол със съответните редове, така че може да 

се опише, а и трябва да се отпечатат данните във вида, който е в 

протокола.  Изискването  на  кодекса  е  в  т.  8  да  бъдат  описани 

колко действителни гласове е получила всяка кандидатска листа 

и  колко  недействителни  гласове  –  също,  а  това  произтича  от 

общото изискване,  че  в протокола се  описват  недействителните 

гласове  по  кандидатски  листи  и  резултатите,  което  е 

действителните гласове по кандидатски листи. Само заради това, 

когато се появи това понятие в Изборния кодекс ние написахме 

това определение, което тук малко съм го и съкратила, защото то 

беше още по-обширно, но вече не е нужно да е толкова обширно. 

Ако забелязвате,  когато казвам как се пренасят гласовете 

от  хартиената  разпечатка  съм  казала  и  сумирането  по  т.  3а  – 

преброената хартия, тук вписват числото по т. 3б – това, което е 
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потвърдените  записи,  сумират,  попълват  т.  3.  Тоест,  върви 

последователно към попълването и на цялата точка,  за  да не се 

връщам след това да казвам и отново да преповтарям, че трябва 

да  ги  сумират.  Затова  съм използвала този маниер – описвайки 

как се вписват резултатите от машинното гласуване да сумираме 

и да попълваме общата точка. 

На стр. 31 започва: числата от т. 3 буква „а“ и т. 3 буква 

„б“  се  сумират  и  полученият  резултат  се  вписва  в  т.  3.  Още 

когато  е  броил  хартията  е  попълнил  т.  3а.  Когато  описахме 

преброяването  на  хартиените  бюлетини  описваме  числото  на 

гласувалите с хартиени бюлетини в т. 3а. Когато описвахме броя 

на намерените в избирателната кутия хартиени бюлетини пишем, 

че числото се описва в т.  5а.  Това е  малко по-напред.  И затова 

сега  казваме,  че  в  т.  3б  пишем  това,  което  е  дала  машината,  

събираш 3а и 3б и попълваш т. 3. По същия начин т. 5. Според 

мен  това  е  въпрос  и  на  обучение  не  само  на  четене.  При 

попълване  на  данните  в  черновата  на  стр.  33  ще  добавим  в 

подчертаниия  текст  за  попълване  на  протоколите:  „при 

попълване на данните в черновата на протокола“. След това има 

само едно изречение, че ги преписваш. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Да  уточним  първия  абзац:  „След 

попълване на резултатите от броенето на хартиената бюлетина се 

отпечатва от машината за гласуване финален…“.  Да уточним да 

не го чакат отвън или другаде.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  раздела  за  преференциите 

броенето на преференциите едно към едно съм включила текста 

на  нашето  решение,  тъй  като  за  първи  път  ние въведохме този 

начин на броене на преференции и според мен трябва да го има 

тук.  Не  знам  само,  както  имаше  едно  предложение,  когато 

работихме,  че  препоръчваме  да  се  ползва  следния  начин  при 

установяване  на…. И понеже се  разбрахме,  че  в  методическите 

ще напишем, че е препоръчителна. 

Решихме  да  не  четем  стр.  33  и  34,  защото  това  е 

решението,  което  за  първи  път  сега  ще  стигне  до  секционните 
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комисии  и  затова  трябва  изцяло  да  го  има  в  методическите 

указания.  Съответства  едно  към  едно  на  правилата  на  Цачев. 

Правилата на Цачев са за прибиране за съхранение, те са по-общи 

и не  са  тук,  за  СИК само.  То е  същото,  което  е  тук.  Има една  

единствена разлика, която е вече приета от нас, но Цачев отново 

я възстановява и поради което аз ще ви я посоча, не съм стигнала 

до там. Днес неговото решение съм го сравнявала с опаковането.  

Това,  което  беше  свързано  с  предаването  на  книжата  в 

общинските администрации съм взела от неговото решение. Там 

има една част, която не касае СИК до край, тя не е пресъздадена 

тук,  защото  няма  смисъл  да  се  включва,  но  неговото  решение 

преповтаряше  методическите  за  президентските  избори  с  едно 

изключение. Сега за пренасяне на данните е съвсем кратко и вече 

завършване на протокола. Там няма да има подробности. 

Ще  ви  кажа  къде  е  разликата.  Разликата  е  в  това,  че 

приемо-предавателният протокол, ние го прибрахме в торбата на 

президентските  избори  и  аз  предлагам  и  сега  да  си  седи  в 

торбата,  защото  това  е  Приложение  № 74  от  изборните  книжа, 

защото този протокол се изготвя в три еднообразни екземпляра: 

за  общинската  администрация,  за  секционната  комисия  и  за 

общинската  избирателна  комисия.  Общинските  избирателни 

комисии  разполагат  с  тези  протоколи  и  няма  защо  и  този 

протокол да го носят отделно. Иначе другото е едно и също. Има 

обаче  и  много  малки  допълнения  –  това,  че  съм  описала 

удостоверенията, които трябва да се приложат към избирателния 

списък. В решението на Румен Цачев е казано „и удостоверения“, 

тъй  като,  знаете,  много  често  забравят  да  прилагат 

удостоверенията  по  чл.  40,  което  е  Приложение  №  15  от 

изборните  книжа.  Описала  съм  номера  на  удостоверението  в 

Приложение  №  16,  удостоверението,  с  което  се  снабдяват  от 

лечебни и  здравни заведения.  Приложение № 19 го  нямате  при 

вас.  Днес като гледах и сравнявах с решението на Румен Цачев 

видях, че всички книжа трябва да ги опишем тук. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  т.  5  на  стр.  33  пишем  броя  на 

преференциите:  Броят  на  преференциите  се  отразява 

едновременно  и  независимо  един  от  друг  от  двама  членове  на 

СИК. В т. 6 пишем, че при наличието на преференцията членът 

на СИК,  който държи и оповестява на глас и продължаваме,  че 

членът на СИК, който записва върху бланката го отразява. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемам и пишем „членовете“. 

В т. 6 на стр. 33, второто изречение не е „членът на СИК“, 

а  „членовете на СИК, които записват предпочитанията“,  всичко 

става в множествено число. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  И  по-горе  пишем  „съгласно 

приложението“, но кое приложение?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Приложението към решението ще 

го сложим към приложението на методическите указания. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Където  пише,  че  преброяването, 

съгласно приложението, в т. 1, втори абзац на стр. 32. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тук  можем  да  кажем:  „съгласно 

раздадените бланки в чернови“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Може би да.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  т.  2  ще  уточним  не  както  в 

решението:  съгласно  приложението  към  решението,  а  съгласно 

получените в предизборния ден бланки чернови. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  във 

вашия диалог да се включи и госпожа Бойкинова?

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Искам  да  взема  отношение, 

защото  за  президентските  избори  решихме,  че  този  приемо-

предавателен протокол се запечатва в торбата. Ние получихме от 

районни  избирателни  комисии  оплаквания,  тъй  като  те 

действително имат копие от тези протоколи, но те се разделят по 

двама, трима членове, СИК-овете са много, те няма със себе си да 

носят.  Дадохме указания да си ги ксерокопират.  Да го добавим 

още тук, ако приемем същата практика. В тази връзка го казвам.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приемам  предложението  на 

Мария. Това е написано на стр. 37 петото тире отгоре надолу. 

В  копирането  на  протоколите  не  съм  въвеждала  нищо 

ново, както във всичките методически указания до сега е било – 

по същия начин едно към едно. 

В  частта  за  транспортирането  съм  добавила  и  торбата  с 

останалите  книжа  и  материали,  защото  тя  трябва  да  се 

транспортира заедно с членовете на РИК и пликовете с протоколи 

и избирателния списък. Отделно решихме, че ще има указания за 

машините. 

В  частта,  която  е  приемане  и  обработка  има  ли  нещо 

изпуснато? Тук няма как да е толкова подробно, колкото в Част 

ІІ, защото водещият е все пак е ръководителят на изчислителния 

пункт. 

Колеги,  тук  съм  преповторила  описанието,  което  е 

направено за президентските избори за начина на процедиране. 

Предаването на торбите, бюлетините и останалите изборни 

книжа  и  материали,  тук  „изборните“  няма  да  е  членувано.  Тук 

съм възпроизвела текстовете от колегата. 

На  стр.  39  предлагате  последното  тире  да  отпадне. 

Първото  изречение  на  последния  абзац  отпада,  остава  второто 

изречение: „където се извършва въвеждане“, точка. 

Колеги, последното тире на стр. 39 остана само с второто 

изречение,  което  остава  изречение  единствено.  Второто 

изречение завършва на думата „въвеждане“. 

На стр.  39 долу или стр.  40 горе ще се добави още един 

текст,  ново  тире:  „от  флашката  се  разпечатва  протокол  във 

формата на финалния протокол“. 

Има предложение от автора, като описваме кой се описва в 

допълнителната  страница,  да  опишем  тези  лица,  които  са, 

съгласно наше Решение № 4301-НС, а именно служебно заетите 

лица от персонала, дежурни в изборния ден въз основа на заповед 

на ръководителя с продължителност на работния ден 12 часа или 

не по-малко от 12 часа. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, имате предложение, моля да го кажете.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  Мусорлиева,  в 

оперативен порядък обсъждаме един текст, аз повдигнах въпроса, 

не правя конкретни предложения. При дебатите при приемане на 

решението  за  лечебните  заведения  и  формиране  на  секциите  в 

лечебните  заведения  беше  изговорено,  че  проблемът  е  с 

дописването на персонала – така, както сме го изписали. 

Госпожо Сидерова, Вие, като докладчик на това решение, 

първоначално се  съгласихте  и  казахте,  че  това  е  проблем да  се 

уредят  с  методическите  указания.  Видно  от  проекта  на 

методически  указания,  който  ни  предлагате,  на  стр.  19  в 

допълнителна  страница  на  избирателния  списък  под  черта  се 

дописват,  липсва категорията,  която Вие предложихте,  съгласно 

приетото вече решение, а именно служебно заетите лица. 

Колеги, предлагам ви да прецизираме дали имаме правно 

основание за това дописване или не. Иначе естествено, че ще се 

съобразя  и  с  решението  на  Централната  избирателна  комисия, 

както  се  съобразих,  въпреки  че  гласувах  „против“  самото 

решение,  което  приехме  за  избирателните  секции  от  лечебните 

заведения.  Считам,  че няма механизъм за контрол и ако е така, 

няма  правна  норма  в  изборния  кодекс,  въз  основа  на  което  да 

бъдат  дописани  тези  лица  и  да  помислим  ние,  като  Централна 

избирателна  комисия,  дали  по  този  начин  не  създаваме 

предпоставки  за  опорочаване  на  вота  в  определени  секции. 

Поставям  го  на  обсъждане.  Нямам  конкретни  предложения, 

госпожо председателстващ.

Благодаря за предоставената дума.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  И  аз  Ви 

благодаря.

Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Поддържам  си  предложението, 

което преди малко направих и се позовавам на нашето решение, 

което е влязло в сила, както преди малко се позоваваха колегите 
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на  решението  за  регистрацията  на  наблюдателите,  за  нашето 

решение  при  изказани  съображения,  в  онзи  случай  от  мен,  че 

няма ограничение в закона спрямо организациите. Щом като ще 

си изпълняваме решенията, ще си ги изпълним.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

има ли някой, който желае да се повтори още веднъж.

Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Реплика  към госпожа  Сидерова, 

може би не конкретно към нея, а по принцип считам, че това, че 

вече  сме  го  направили,  колеги,  с  този  интензитет  на  работа  аз 

мисля,  че е  нормално ние,  като членове на ЦИК,  да  пропуснем 

или да не огледаме нещо. Но забелязали сме го вече и когато е 

поставено на обсъждане считам, че най-малкото не седи добре за 

нас, като Централна избирателна комисия да не го обсъдим и да 

не го прецизираме сега. Аналогия с предходни приети решения за 

наблюдателите,  мисля,  че  за  наблюдателите  приключи  дебата, 

има  гласуване,  прие  се  решение.  Сега  предстои  да  приемем 

решението,  с  което  да  одобрим  представения  проект  за 

методически указания. 

Отделно  използвам  думата,  госпожо  председателстващ, 

под  формата  на  реплика  да  кажа,  че  считам,  че  с  отказа  да 

обсъждаме  и  прецизираме  отново  ще  приемем  методически 

указания, които няма да са в достатъчна полза на адресатите, за 

които са предоставени. Тези методически указания са копи пейст 

поне като форма. Ние много пъти сме обсъждали да падне една 

част  от  тях,  да  бъдат  прецизирани,  да  бъдат  по-кратки.  Не  се 

приема в Централната избирателна комисия. В един момент ще се 

обезсмисли и самото приемане на методически указания.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имате ли 

дуплика?

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не,  няма  да  ползвам  дуплика,  аз 

направих предложение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли 

други колеги, които желаят да се включат в дебата.
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Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Спорът е ясен. Имаме решение, в което 

е имало противници на този абзац, колегата Ганчева примерно, че 

се включват лицата от персонала. Сега в методическите указания 

това изобщо не е засегнато.  В крайна сметка трябва нещо да се 

предложи.  Колегата  докладчик  предлага  в  методическите 

указания. Вие правилно попитахте какво предлагате, няма го този 

тест.  Да впишем обратен на решението текст,  да  преразгледаме 

по  същество  въпроса  ли?  Тогава  би  трябвало  да  преразгледаме 

самото  си  решение.  Ние  сме  орган,  който  може  да  изменя 

решенията си. В методическите указания какво да се пререшава 

този  въпрос?  В  методическите  указания  ако  има  пропуск  на 

докладчика той е да възпроизведе този абзац от решението, това 

ли предлагате? Не мога да разбера за какво спорим вече половин 

час за този въпрос.

Разбрах  логиката  и  съществото,  но не  разбирам какво се 

предлага да направим.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Ивков,  мисля,  че  бях 

достатъчно ясна  при изказването  си и  няма да  губя времето на 

Централната  избирателна  комисия  повече,  а  и  не  считам,  че 

винаги на вас трябва поединично да ви се обяснява.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  предложеното  от  госпожа 

Сидерова.

Има ли някой нужда да бъде повторено? 

Госпожо  Сидерова,  някои  от  колегите  имат  нужда  да 

повторите предложението си. Моля Ви да го повторите, за да го 

гласуваме.

РУМЯНА СИДЕРОВА: На стр. 19 да се включи още едно 

тире  след  последното  поред  тире,  че  се  дописват  лицата,   от 

персонала, служебно заети в изборния ден в здравното заведение 

въз  основа  на  заповед  на  ръководителя  на  заведението  с 

продължителност на работния ден не по-малко от 12 часа. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Нека  да  изброим  всички  заведения, 

които  са:  здравни,  социални,  места  за  задържане  от  свобода, 

всичките,  които  са  в  решението  да  бъдат  описани,  че  това  са 

служебно заети лица и под персонал да се разбират тези, които са 

дежурни  в  изборния  ден  в  рамките  на  дежурство,  което  е  12-

часово. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Това  е 

формулировката. 

Режим на  гласуване на тази формулировка.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  –  3  (Георги 

Баханов, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева).

Продължаваме с методическите указания.

РУМАНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  стр.  42  –  кратките 

указания,  списък  на  действията  на  секционната  избирателна 

комисия  в  деня  преди  изборите,  приемане  на  избирателния 

списък,  приемане  на  бюлетините,  приемо-предавателни 

протоколи,  внасяне  на  всичко  –  избирателни  кутии,  протоколи, 

отрязъци в помещението, включване и проверка на изправността 

на машината за гласуване, проверка на копирната техника.

Колеги,  отпадна  четвъртото  поред  квадратче,  което  е 

свързано с машинното гласуване, тъй като решихме, че ще имаме 

допълнителни указания в тази част. 

От  списъка  на  действие  на  СИК  в  деня  преди  изборите 

отпадна четвъртото квадратче и последното квадратче на 42 стр. 

На  стр.  44  кратките  указания  за  действия  на  СИК  в 

изборния  ден,  виждате  ги.  На  стр.  45  –  действия  на  СИК  по 

допускане  до  гласуване  на  избирателя.  Тук  ще  отпадне 

заглавният  текст,  който  е  по  средата  на  поредността  на 

квадратчетата.  Гласуване  с  хартиена  бюлетина  не  е  нужно, 
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защото  е  описано.  На  стр.  44  петото  квадратче  след  заглавния 

текст: „след отваряне на изборното помещение“ също отпада.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми 

колеги, вървим към гласуване анблок на методическите указания 

и проекта на Решение за приемане на методическите указания.

Има ли някой още нещо да допълва?

Има ли някой против предложението на госпожа Матева да 

не  се  откъсват  бюлетини  от  кочана  предварително?  Няма. 

Докладчикът го приема. 

Подлагам  на  гласуване  целите  методически  указания 

анблок,  заедно  с  решението  ни  за  приемане  на  методическите 

указания. 

Искам още нещо да  кажа  преди да  дадем възможност  за 

гласуване,  че  сме  в  много  тежка  ситуация,  в  смисъл  до  късно 

работим,  има  много  неща  за  включване  и  винаги  можем,  като 

грешни хора, да сме допуснали някаква грешка и ще я поправим.

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Георги Баханов  

Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Ивилина Алексиева-Робинсън,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  –  1  (Йорданка 

Ганчева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, решението, с което приехме методическите указания е № 

4356-НС.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  след  редакциите  да  се 

публикуват методическите указания и приложенията към тях към 

обучителен  портал,  заедно  с  решението  за  попълване  на 

преференциите в отделни графи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, не виждам възражения.
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Подлагам  на  гласуване  предложението  на  господин 

Чаушев. Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Георги Баханов  

Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Ивилина Алексиева-Робинсън,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  –  1  (Йорданка 

Ганчева).

Уважаеми колеги, с това изчерпахме т. 4а от дневния ред.  

Моля  да  се  върнем  към  предходни  точки,  а  именно  първо  – 

относно  проекти  на  решения  за  регистрация  на  наблюдатели  и 

след това доклади по дела, жалби и сигнали.

2. Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Госпожо Матева, имате думата.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, във вътрешната мрежа проектът е с № 4358. Както 

ви  докладвах  преди  обяд  имаше  искане  за  регистрация  на 

наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа. Пристигнаха по електронна поща най-напред, след което 

и вече в оригинал писмо от Министерство на външните работи с 

вх.  №  НС-04-1-28  от  днешна  дата,  с  което  се  прави  искане 

Централната  избирателна  комисия  да  регистрира  като 

наблюдатели  лицата  по  приложения  списък  за  наблюдение  на 

изборите  за  народни  представители  на  26  март  2017  г.  На 

основание  на  това  искане  и  на  посочените  в  проекта  правни 

основания  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което 

регистрираме  като  международни  наблюдатели  в  изборите  за 

народни представители на 26 март 2017 г. следните лица. Както 

виждате са изписани и на кирилица и на латиница така, както е 

нашата  практика.  Наблюдателите  ще  се  впишат  в  публичния 

регистър и ще им бъдат издадени удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

предложения ни проект на решение с вдигане на ръка. 

Има ли „Против“? Няма. 

Ще помоля госпожа Грозева да отчете резултата.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги:

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Александър 

Андреев, Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло Ивков, Георги Баханов Иванка Грозева, Мария Бойкинова,  

Йорданка Ганчева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румяна  

Стоева-Сидерова), против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е 

Решение № 357-НС.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект, който ви 

предлагам  е  в  папката.  Проектът  е  №  4359.  Днес  приехме 

заявление  от  Гражданска  инициатива  за  свободни  и 

демократични  избори  да  бъде  регистрирано  сдружението  за 

участието с наблюдатели в изборите за народни представители на 

26 март 2017 г., като заедно с това са заявени и три лица, които да 

бъдат регистрирани като наблюдатели. 

Представени  са  всички  изискуеми  документи,  съгласно 

наше решение.  Направени са  всички проверки,  които следва  да 

бъдат  извършени  в  изпълнение  на  нашето  принципно  решение. 

Лицата отговарят на изискванията, поради което ви предлагам да 

вземем  решение,  с  което  да  регистрираме  Сдружение 

„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за 

участие  с  наблюдатели  и  да  регистрираме  като  наблюдатели 

тримата упълномощени представители на сдружението, които са 

посочени  в  проекта  за  решение  съответно  да  бъдат  вписани  в 

публичния регистър и да им бъде издадено удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.
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Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Имам питане. Виждайки третото лице 

Михаил Стоянов Мирчев,  има ли общо с водача за  кандидат за 

народен представител от силистренски район, като негов баща? В 

смисъл това нарушава ли по някакъв начин наблюдател да гледа 

за сина си или по принцип?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Господин Райков,  аз  като докладчик 

не  съм  запозната  с  фамилната  история  на  лицето,  което  е 

посочено  за  наблюдател,  не  познавам  децата  му  и  не  мога  да 

отговоря на въпроса.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Това  е  ноторно  известен  факт, 

отразено  е  в  медиите.  Аз  просто  питам  дали  е  същото  лице  и 

същия син, не знам дали е проверил докладчикът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имаше процедура изказване, реплика, дуплика.

Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение? 

Не виждам.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

предложения ни проект на решение.

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова)  против – 3 (Владимир Пенев, Георги  

Баханов, Мартин Райков).

Колеги, това е Решение № 4358-НС.

Колеги, да се върнем към т. 1 от дневния ред.

1. Доклад относно машинното гласуване.

Господин Райков, заповядайте.
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МАРТИН РАЙКОВ: В моя папка от днешно заседание ви 

предлагаме  след  дългата  работа  и  дискусия,  7  часа  работи 

комисията,  считаме,  че  ни  е  необходимо  още  време,  поради 

сложността  и  многото  въпроси  и  изготвянето  на  допълнителни 

документи,  да  удължим срока до утре.  Предлагам ви проект на 

заповед.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  До  утре 

включително. 

Благодаря.

Колеги,  това  е  предложението  от  комисията.  Моля  да  се 

запознаете и ще ви дам думата за изказвания, ако имате такива. 

Датата,  която  предлага  комисията  е  ясна,  моля  да  предложи  и 

краен час.

МАРТИН РАЙКОВ:  Предлагаме  18.00  часа.  Би  трябвало 

комисията да е готова. Съображенията ми са, че цял ден, около 7 

часа, протокол, който трябва да бъде изработен. Има един дълъг 

доклад, който комисията трябва да напише тази вечер и да ви го 

представим. Затова чисто технологично, ние като комисия ще си 

свършим  работата,  но  се  опасяваме  за  протокола,  който  е  с 

протоколист от срещата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, коментари? Няма.

Чухте предложението. Обсъждахме в оперативен порядък 

за  най-добрата  възможност  за  удължаване  на  срока. 

Предложението  на  председателя  на  комисията  беше  18.00  часа 

утре.

Колеги, подлагам на гласуване това удължаване на срока с 

цел да може да се свърши добре и качествено работата.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев), против – няма.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тази заповед.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

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

Благодаря.

Това е докладът по т. 1.

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Колеги,  във  връзка  с  доклада  на  госпожа  Бойкинова, 

докато  господин  Ивков  подготви  преписката  си,  моля  ви 

погледнете  в  нейната  папка  има  проект  10-3-3-5  ВАС,  МБ-1  за 

запознаване.

Господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  моята  папка  има  един  проект  с 

подобно решение, което е взела комисията вчера или онзи ден, по 

жалба от ПП „Атака“ чрез пълномощника си Магдалена Ташева 

срещу Решение № 46-НС от 20.02.2017 г. на РИК в 17-ти изборен 

район. В общи линии решението е за оставяне без разглеждане, 

като  недопустима  нейна  жалба,  също  като  представител  на 

„Атака“  до  съответната  районна  избирателна  комисия  относно 

начина  на  провеждане  на  процедурите,  краткото  време  да  се 

запознаят  за  назначаване  на  секционни  комисии  в  РИК  17-ти 

пловдивски.

Считам,  че  правилно  е  оставена  без  разглеждане, 

респективно  следва  да  я  оставим  без  уважение  тази  жалба, 

защото  правилно  РИК  17-ти  е  решила,  че  не  е  допустима 

доколкото  Изборният  кодекс  не  предвижда  процедура  по 

самостоятелно обжалване пред РИК на проведените консултации 

при кмета на съответната община или резултатите от тях. 
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Нещо повече,  по времето,  когато е  обжалвано решението 

все  още  не  е  имало  решение,  което  подлежи на  самостоятелно 

обжалване  за  назначаване  на  комисиите  и  поради  това  е 

правилно.  Не  съм  изследвал  по  същество  дали  имат  право  за 

начина и  за  разпределението.  Имаше въпрос за  възможност по-

малко въпроси и отговори да има.  Явил се  е  представителят на 

„Атака“. Консултациите са били на 17-ти, подписал е протокола, 

но с особено мнение, като особеното мнение било депозирано на 

20-ти.  Аз  всъщност  не  съм  гледал  по  същество  при  това 

положение  дали  е  основателна  или  не  жалбата  относно 

последвалото  решение,  което  подлежи  на  самостоятелно 

обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Правя  самокорекция.  Член  88  да  се 

приеме изобщо по същество това решение няма да бъде чл. 88, а 

ще бъде чл.  73,  защото той е правилният.  И чл.  53,  ал.  3 ми се 

струва  неотносима и  затова  също съм я  задраскал  и  ще  остане 

само ал. 4 в основанията, заедно с чл. 57, ал. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Ще  Ви  помоля,  преди  да  дам  думата  на  колегите,  да 

прочетете и резолюцията ми.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Пристигнала  е  цялата  преписка.  Има 

резолюция за запознаване в зала с придружително писмо, което 

не докладвах и не зная дали е качено, защото не виждам. Но това 

всъщност е самата преписка и едно придружително писмо. Пише: 

„Приложено  изпращаме  ви  постъпила  жалба“,  срокът  й  реално 

може  да  се  каже,  че  от  днес  тече,  но  не  виждам  смисъл  да  го 

отлагаме, още повече, че така политическата сила ще знае, че има 

възможност  да  жали  вече  окончателното  решение  за 

назначаването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 
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Ставаше дума,  че  цялата  преписка не е  качена,  защото е 

получена само на хартиен носител и е за запознаване в зала, ако 

някой колега би желал да се запознае с нея. Това исках да стане 

ясно  от  доклада,  затова  Ви поставих  този  въпрос,  мислех,  че  е 

ясно.

Господин Пенев, заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз не споделям становището 

на  докладчика,  макар,  че  той  се  обоснова,  че  не  е  разглеждал 

въпроса  по  същество.  Считам,  че  в  случая  решението  на 

районната  избирателна  комисия  е  недопустимо  по  следните 

съображения. В подадената първоначално жалба до 17-та РИК се 

изразява несъгласие с направеното предложение за разпределение 

на  представителите  на  съответната  политическа  партия  в 

съставите  на  СИК  и  е  направено  искане  да  се  извърши 

преразпределяне  при  назначаване  на  съставите  на  секционните 

избирателни комисии. 

По  същество  това  не  е  жалба  срещу  индивидуален 

административен акт, а е жалба, която обективира възражения и 

несъгласия  с  резултата  от  проведените  консултации  със 

съответни направени искания във връзка с представителството на 

политическата партия в секционните избирателни комисии. 

Тази  жалба  е  следвало  да  се  приобщи  към 

административната  преписка  във  връзка  с  назначаването  на 

секционните  избирателни  комисии  към  фактически 

предложенията  на  всички  участвали  в  консултациите  партии  и 

приложените към тях документи, ведно с предложението от кмета 

и приложените към него документи. 

В този смисъл аз считам, че е недопустимо разглеждането 

на жалбата самостоятелно и отделно и постановяване на решение 

по нея, а следвало жалбата да се обсъжда в момента, в който се 

назначават  секционните  избирателни  комисии,  да  се  преценят 

направените  и  изложените  в  нея  доводи  и  основателността  им, 

съответно  относимостта  им  при  формиране  съставите  на 

секционните избирателни комисии съответно при разискванията 
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във  връзка  с  постановяване  на  това  решение  да  се  изложат 

надеждни  мотиви  в  крайния  акт  по  административното 

производство,  което  представлява  решението  за  назначаване  на 

секционните  избирателни  комисии.  В  този  смисъл  считам,  че 

жалбата е основателна, макара и по други съображения. Считам, 

че обжалваното решение е недопустимо и в този смисъл следва да 

бъде  обезсилено,  преписката  по  жалбата  да  бъде  върната  и  да 

бъде  приобщена  към останалата  административна  преписка  във 

връзка с назначаване съставите на СИК в съответната община, а 

районната  избирателна  комисия  да  я  обсъди  при  взимане  на 

съответното решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев.

Колеги, има ли други предложения? Чухме предложението 

мотивирано от  господин Пенев.  Не виждам.  В такъв случай ще 

премина към гласуване.

Уважаеми  колеги,  има  основно  предложение  на 

докладчика  и  предложение  от  господин  Пенев,  което  е  ново 

предложение по същество съобразно поредността, в която трябва 

да подложа на гласуване предложенията, уредена в чл. 27, ал. 1 

от нашия правилник.

Уважаеми колеги, не подлагам на гласуване.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Член  54,  ал.  4,  изречение  първо, 

колегата Баханов ми обърна внимание и е прав, наистина е така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Имате  ли  да  поправите  други  правни  основания  или  да 

направите други допълнения, господин Ивков? 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Реплика  към  колегата  Пенев,  че 

районната избирателна комисия с решение още вчерашния ден е 

назначила съставите  на секционните избирателни комисии, така 

че  е  безсмислено  ние  да  отменяме  решението,  да  връщаме 

преписката и да приобщават жалбата към преписката. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  точно  това  имам  предвид, 

фактически се  допускат съществени процесуални нарушения по 

административното  производство,  като  при  назначаването  на 

съставите  на  секционните  избирателни  комисии  в  съответната 

община  всъщност  не  са  обсъдени  възраженията  на  една  от 

участвалите в консултациите партии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Доколкото  решението,  с  което  са 

назначени комисиите подлежи на самостоятелно обжалване аз не 

считам,  че  преграждаме  по  някакъв  начин  пътя  на  съответната 

политическа сила да се жали аргументирано. Това е акта, който 

подлежи  на  самостоятелно  обжалване.  Решението  пред  РИК  е 

обжалвано, начинът по който са се провели консултациите, което 

не е нещо, което подлежи на обжалване, то дори не е акт. Така, че 

аз считам, че към онзи момент, в който е постановено решението 

на колегите от РИК 17-ти е било правилно и заради това жалбата, 

след  така  изготвена  жалбата  до  ЦИК  и  така  депозирана  срещу 

това  решение,  следва  да  бъде  оставена  без  уважение,  тъй  като 

решението  е  правилно.  А  на  самостоятелно  обжалване  имат 

възможността  вече  те  да  жалят  крайния  акт  на  РИК  за 

назначаване на комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказване? Не 

виждам.

Колеги,  подлагам на гласуване проекта,  предложен ни от 

докладчика – от господин Ивков.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Александър 

Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
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Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев),  против – 3 (Владимир 

Пенев, Катя Иванова, Мария Мусорлиева)

Колеги, това е Решение № 4359-НС. 

Тъй  като  постигнахме  необходимото  мнозинство  не 

подлагам на гласуване новото предложение по същество.

Това беше Вашият доклад, господин Ивков, по тази точка.

Благодаря.

Уважаеми колеги, успяхте ли да се запознаете с проекта на 

госпожа Бойкинова и госпожа Матева?

Във  вътрешната  мрежа в  папката  на  госпожа  Бойкинова, 

както  посочих,  има  един  проект  –  дело  съвместно  на  госпожа 

Бойкинова и на госпожа Матева. Моля ви да се запознаем с него. 

Ако имаме наши бележки, предложения, корекции, да имаме тази 

готовност  да  ги  представим  на  докладчика  и  да  направим  при 

следващо заседание вече финалното гласуване. 

Уважаеми  колеги,  и  тази  точка  от  дневния  ред  беше 

изчерпана.

5. Доклади по писма

Като  доклади по писма,  за  вътрешната  мрежа за  днешно 

заседание  с  вх.  №  НС-03-40  от  24.02.2017  г.  е  публикуван 

протокола,  който  получихме  от  координационната  среща  на 

заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и 

министър  на  отбраната  с  областни  управители  и  Централната 

избирателна комисия, проведена на 17.02.2017 г. 

Колеги,  бяхме  там,  това  е  протокола  от  срещата,  за  да 

можем да си припомним за дискусиите, водени на тази среща.

Колеги, има ли други желаещи? 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател,  в 

дообедното  заседание  бях  се  ангажирал  да  изготвя  проект  на 

писмо до областния управител във връзка с неговото становище, 
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с което казах на колегите да се запознаят. Изготвил съм писмо до 

областния  управител,  то  е  качено  във  вътрешна  мрежа  в  моя 

папка.  Съгласно  така  изразеното  становище  от  повечето  от 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия,  че  трябва 

допълнително писмо до областния управител на област Враца да 

изпратим. Така че моля да се запознаете и ако няма допълнения 

да го гласуваме да бъде изпратено. 

Искам  да  ви  кажа,  че  евентуално,  ако  го  виждате, 

предложение  имам  за  допълнение,  ако  трябва,  както  колегата 

Матева каза – да се конкретизираме, да акцентираме вниманието 

върху Заповед № 0454 от 29.06.2016 г. за разрешен отпуск за 2008 

г. – 9 дни и за 2009 г. – 30 дни, които съгласно разпоредбата на  

чл. 176а от Кодекса на  труда би следвало да бъдат погасени по 

давност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

това писмо? 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така изготвения 

проект на писмо, ведно с допълненията, направени в зала.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

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

Благодаря.

Госпожо  Бойкинова,  моля  докладвайте  и 

администрираните днес преписки.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. 

№  НС-10-56  от  24.02.2017  г.,  която  се  намира  в  папката  на 

колегата Андреев в днешна дата. Тя е срещу Решение № 4350 на 

Централната  избирателна  комисия  относно  одобряване  на 

споразумението  относно  условията  и  реда  за  отразяване  на 

предизборната  кампания  по  програмите  на  БНТ.  Жалбата  е  от 
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Политическа  партия  „Воля“  и  е  администрирана  до  Върховния 

административен  съд,  като  към  нея  ще  бъде  приложено,  пак  в 

папката  на  колегата  Андреев,  писмо  с  вх.  №  НС-20-25-1  от 

24.02.2017 г. Това писмо е от БНТ, в което ни уведомяват, че към 

споразумението  са  се  присъединили  нови  партии  и  коалиции, 

както и инициативни комитети. В този списък, както виждате на 

трето място е Политическа партия „Воля“. Тя с декларация се е 

присъединила към споразумението, изразила е съгласие към него 

с изключение на дадени клаузи от споразумението. Това  писмо 

на  БНТ  с  всички  присъединили  се  партии  с  декларации, 

пълномощни  приложени  ще  бъде  приложено  към 

административната  преписка  по  жалбата  на  политическата 

партия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С оглед и доклада на колегата 

Бойкинова във връзка с писмото въпросът е, че това писмо да го 

изпратим и на Сметната палата с оглед промяната в тези, които са 

към  споразумението,  тъй  като  това  е  анекс  за  присъединяване. 

Тоест,  не  само  към  преписката  да  бъде  приложено,  но  да  бъде 

изпратено и на Сметната палата като копие от него. 

Имам един уточняващ въпрос с оглед на доклада.  На коя 

дата са се присъединили?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Датата е 23.02.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В началото на 

предизборната кампания.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението 

на господин Андреев да изпратим, както е и редно, до Сметната 

палата информация за присъединилите се.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Александър 

Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

76



Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Севинч Солакова,  

Румен Цачев), против – няма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  има  и  втора  жалба  от 

същата политическа партия, тя е в моя папка, изх. № НС-10-47 и 

е  срещу Решение  № 4349  относно  одобряване  на  споразумение 

относно  условията  и  реда  за  отразяване  на  предизборната 

кампания в  програмата  на  БНР.  Жалбата  ще бъде  изпратена до 

Върховния административен съд. 

Също така ви докладвам и разпореждане от председателя 

на  Четвърто  отделение  на  Върховния  административен  съд  да 

окомплектоваме  преписката  по  жалба  на  „Обединение  на 

българските  националисти  и  целокупна  България“  против  наше 

писмо  НС-10-42  от  22.02.2017  г.,  с  което  не  възстановихме 

депозита на партията.

Също  така,  колеги,  ви  докладвам,  че  Върховният 

административен съд с определение, може би гледайки и нашето 

заседание,  в  което  подробно  развихме  съображения  за 

недопустимост  на  жалбата  на  „Презареди  България“  е  оставило 

без  разглеждане  жалбата  на  партията  и  е  прекратило 

производството  поради  това,  че  на  първо  място  тя  е  подадена 

срещу акт, който не подлежи на самостоятелен съдебен контрол, 

тъй  като  с  оспореното  решение  не  е  обективиран  отказ.  И  на 

второ място – тъй като не е налице правен интерес от оспорване 

на нашето решение. 

Докладвам ви за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  бяха 

Вашите доклади, госпожо Бойкинова.

Благодаря Ви.

Заповядайте госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешна мрежа в папка с 

моите  инициали  има  информация,  за  която  ще  ви  докладвам  в 
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момента. Това е писмо от директора на Главна дирекция „ГРАО“ 

към  Министерство  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството с  вх.  № НС-04-03-32 от  24.02.2017 г.  Това е 

под  папка  в  папка  с  моите  инициали,  където  е  качена  цялата 

информация  от  Главна  дирекция  „ГРАО“  във  връзка  с 

извършената  проверка  на  кандидатите  от  кандидатските  листи. 

Както виждате седем от кандидатите не навършват 21 години към 

26 март 2017 г., за четирима от кандидатите се е установило, че 

имат и друго гражданство, освен българското, а в останалата си 

част информацията се намира във файла, който е в Exsel формат и 

има  кандидати,  за  които  проверката  е  констатирала 

несъответствие между име и единен граждански номер. 

В тази връзка още един доклад, писмо с вх № НС-00-104 

от  24.02.2017  г.  От  „Информационно  обслужване“  ни 

информират,  че  са  извършили  също  проверка  в  изпълнение  на 

нашето решение за проверка на кандидатите, като резултатът от 

проверката  би  следвало  да  я  виждате  във  вътрешната  мрежа  – 

104.

Тук  също  има  открити  несъответствия  между  част  от 

кандидатите.  Също  са  открити  лица,  които  не  навършват  21 

години към 26 март 2017 г., както и лица, които не са открити в  

НБД „Население“, но според мен тази информация трябва да бъде 

съпоставена  с  информацията  от  ГД  „ГРАО“,  защото  има  и 

разминавания  между  имената  на  кандидатите,  например  смяна 

между  второ  и  фамилно  име.  Така  че  това  в  момента  го 

докладвам за сведение и за последващи действия на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли 

други доклади,  които желаете да представите на вниманието на 

Централната избирателна комисия?

Заповядайте, госпожо Ганчева.

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

04-01-13 с индекс 5 от 24.02.2017 г. Това е препратена грама от 

Министерство  на  външните  работи  от  Бразилия,  като  има 
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предложение, че въз основа на големия интерес и очакването на 

българската  общност  в  щата  и  столицата  Сан  Паулу  вече 

създадената  практика  и  броя  на  подадените  заявления  за 

гласуване  на  страницата  на  ЦИК  предлагам  за  провеждане  на 

парламентарните  избори  на  26-ти  да  бъде  разкрита  изборна 

секция в гр. Сан Паулу.

Колеги,  аз  проверих,  6  заявления  са  видни  от  спешно 

приетите.  Докладвам  го  за  сведение  и  запознаване  за 

съобразяване при взимане на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Във  връзка  с  участие  в  БНТ 

във вътрешната мрежа, може би с оглед и моето искане да бъдат 

изпратени  въпросите  приблизително,  които  ще  бъдат  задавани, 

съм ги качил,  може колегите  да се запознаят.  Мисля,  че по тях 

позицията е ясна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, да видите по какви въпроси ще се обсъжда.

Уважаеми  колеги,  днес  сутринта  решихме  госпожа 

Сидерова,  госпожа Матева  да  ни представляват  на  семинара на 

Националното  сдружение  на  общините  в  Република  България, 

като  оставихме  отворен  въпроса,  ако  и  други  колеги  изявят 

желание. 

Колеги, поставям отново този въпрос. 

Благодаря.

Приключваме днешното заседание с един доклад, който е 

по писмо в папката на госпожа Матева – НС-03-39 от 24.02.2017 

г.  Това  е  протокола  от  заседанието  по  координационния 

механизъм, проведено днес в Министерски съвет.

Колеги, аз ви моля да се запознаете с тази преписка.

Заповядайте.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Ще  помоля  колегите,  които 

присъстваха, както има практика, да ни запознаят накратко.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колеги.

РОСИЦА МАТЕВА: Изпратен е протокол от заседанието, 

което  беше  проведено  днес  в  Министерски  съвет  по  покана  на 

вицепремиера,  който  е  отговорен  за  изборите.  Ние  с  колегата 

Катя  Иванова  отидохме,  както  бяхме  гласувани  снощи,  но  не 

бяхме  заявени  за  участие.  Въпреки  всичко  бяхме  допуснати. 

Имало е предварителен дневен ред на тази среща, с който не се 

запознахме.

На  практика  срещата  беше  координационна  всяка  от 

институциите да сподели по дейностите, които има в отговорност 

да  извършва  във  връзка  с  организиране  на  изборите  до  къде  е 

стигнала, дали има някакви проблеми или не. 

По-подробно  може  да  се  запознаете  със  стенографския 

протокол,  който  е  изпратен  и  очевидно  е  качен  в  моята  папка.  

Ако колегата Иванова има какво да добави.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Нямам какво да добавя. Всички колеги 

се запознаха с протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, за да не остане недоразумение, на база 

на  протоколното  решение  за  изпращане  на  госпожа  Иванова  и 

госпожа Матева за участие от страна на Централната избирателна 

комисия снощи по електронна поща, а тази сутрин и на ръка беше 

предадено писмото в администрацията на Министерски съвет за 

нашите  представители.  Аз  съжалявам,  че  администрацията  на 

Министерски  съвет  не  е  успяла  своевременно да  реагира,  за  да 

осигури  пропуск,  като  разбрах  впоследствие,  след  като  ние  се 

намесихме, че този недостатък е отстранен.
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Колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание утре в 18.00 часа. 

(Закрито в 19.20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Нина Иванова

Силвия Михайлова

Красимира Николова
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