
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 490

На 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад по разяснителната кампания.

Докладва: Росица Матева

2. Доклади относно гласуването извън страната.

Докладва: Йорданка Ганчева

2а. Доклад относно промени в състави на ОИК.

Докладва: Георги Баханов

3. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Мария Бойкинова,

Румен Цанев, Метин Сюлейман

4. Доклад относно писмо на СЕМ за извършена проверка от 

наблюдението на изборите.

Докладва: Росица Матева

4а. Доклад относно кандидатските листи.

Докладва: Камелия Нейкова

4б. Доклад относно местен референдум.

Докладва: Катя Иванова

4в. Доклад по жалби и сигнали

Докладва: Мария Бойкинова,

Росица Матева



4г. Доклад  относно  проект  в  партньорство  с  Държавна 

агенция „Електронно управление”.

Докладва: Йорданка Ганчева

5. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова,

Иванка Грозева, Румяна

Сидерова, Йорданка Ганчева,

Метин Сюлейман, Емануил

Христов, Мария Бойкинова,

Камелия Нейкова

6. Доклади по писма на прокуратури.

Докладва: Росица Матева 

7. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев.

ОТСЪСТВАХА:  Владимир  Пенев,  Мартин  Райков  и  Таня 

Цанева.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 13 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, дневният ред е пред вас. Имате ли предложения за 

изменения и допълнения на така предложения дневен ред?

Първа беше госпожа Нейкова.
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Госпожо  председател, 

моля да ме включите в точката „Писма” и може би в началото на 

следобедната част на заседанието в „Доклад относно кандидатските 

листи”, тъй като установяваме, че в районните избирателни комисии 

има  заличаване  на  кандидати  и  след  извършената  проверка  на 

обобщения  списък  има  кандидат  в  3  избирателни  района, 

Централната избирателна комисия трябва да се произнесе.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Всъщност 

Централната избирателна комисия частично беше запозната с този 

проблем на заседанието в събота и да, говорихме, че днес трябва да 

бъде включена тази точка в дневния ред.  Предлагам това да бъде 

нова  точка  4а  –  „Доклад  относно  кандидатските  листи”  и  при 

готовност ще се докладва.

Следващ заявил се беше госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаема госпожо председател, аз ще Ви 

моля да включите нова точка в дневния ред, свързана с проблеми, 

касаещи провеждането на местния референдум в Трън едновременно 

с изборите за народни представители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Предлагам 

това да бъде нова точка 4б с докладчик госпожа Иванова.

Следващ беше господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател,  ако 

обичате да включите нова точка „Промяна в ОИК Кюстендил”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Точка  2а  ще  бъде 

„Промени в състави на ОИК” с докладчик на този етап господин 

Баханов.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля 

да  ме  включите  в  точка  3  -  „Искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви. Уважаеми 

колеги, тъй като не виждам други желаещи, предлагам да включим 

нова  точка  4в  –  „Доклади  по  жалби  и  сигнали”  с  докладчици 
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госпожа Бойкинова и госпожа Матева. Също така, колеги, предлагам 

и  да  включим  нова  точка  4г  –  „Доклад  относно  проект  в 

партньорство  с  Държавна  агенция  „Електронно  управление”  с 

основен  докладчик  госпожа  Ганчева,  но  естествено  и  работната 

група.

Колеги, други предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова), против – няма.

Дневният ред е приет.

Уважаеми колеги, преди да преминем към точка от дневния 

ред бих искала да ви уведомя, че госпожа Цанева, господин Пенев и 

господин Райков отсъстват от днешното ни заседание през целия ден 

поради  обективни  причини  –  ползване  на  отпуск  или  служебна 

командировка, всички сме известени. Госпожа Сидерова и господин 

Цачев  отсъстват  от  първата  част  на  заседанието  отново  поради 

служебен  ангажимент,  те  представляват  Централната  избирателна 

комисия на семинара на Националното сдружение на общините в 

Република България. Госпожа Грозева и госпожа Мусорлиева са тук, 

но  в  момента  са  дежурни  и  приемат  документите  от  общинската 

избирателна комисия Кубрат. След като извършат това приемане на 

документите, ще дойдат на заседанието.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

давам думата на госпожа Солакова с оглед дежурството й вчера, в 

деня,  в  който  ние  знаем,  че  се  произвеждаше  втори  тур  на 

частичните избори в община Кубрат и в кметство Глоджево.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  вчера  изборният 

ден протече много спокойно и  в кметство Глоджево,  и в  община 
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Кубрат.  По подадените  сигнали  бяха  взети  съответни  решения,  в 

повечето случаи те бяха препратени по компетентност до районни 

управления  на  МВР.  Разбира  се,  изборният  ден  започна  съвсем 

навреме, без проблем. През целия ден се подаваше информация за 

избирателната активност. Във вътрешната мрежа има една обобщена 

справка  за  активността  след  приключване  на  изборния  ден.  Без 

удължаване на изборния ден приключи гласуването както в изборите 

за  кмет  на  кметство,  така  и  за  кмет  на  община.  Решенията  бяха 

публикувани на интернет страницата на ЦИК, също в страницата на 

съответната  ОИК  за  частичните  избори.  И  днес,  както  вече 

председателката каза, от ОИК – Кубрат представиха протоколите от 

произведените  избори.  Това  ви  го  докладвам  за  сведение. 

Обобщената таблица е във вътрешната мрежа, както и всички писма, 

получени  по  електронната  поща  за  избирателната  активност  по 

съответни часове. 

Докладвам  ви  за  последващо  одобрение  ЧМИ-5-20  от 

26.02.2017  г.  Получихме  копие  до  нас,  искане  от  общинската 

избирателна комисия Ветово до кмета на общината за осигуряване 

на транспорт на тези колеги от общинската избирателна комисия, 

които са с постоянен или настоящ адрес извън Ветово. Изпратихме 

писмо до кмета на общината във връзка с неговите правомощия по 

организационно-техническото обезпечаване на изборите да осигури 

транспорт  на  тези  колеги  по  искане  на  общинската  избирателна 

комисия.  Писмото  е  изпратено  по  електронната  поща  след 

съгласуване с членовете на Централната избирателна комисия. Тъй 

като е и с копие до нас и ние просто проявихме инициатива този път 

да  сезираме  кмета  на  общината  с  това  искане  за  съдействие, 

предлагам  за  последващо  одобрение  да  бъде  подложено  на 

гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

Доклад по разяснителната кампания.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали най-напред можете да се запознаете 

и  ви  го  докладвам за  сведение  получена  информация  от  фирмата 

изпълнител на разяснителната кампания в интернет за първия ден – 

24 февруари, когато стартира нашата кампания в интернет. Виждате 

29  папки,  които  съдържат  файлове  с  отчета  за  стартирането  на 

банерите  в  различните  интернет  сайтове,  които  бяха  договорени. 

Това е  за  сведение,  може да  ги  разгледате.  За  срок от  30 дни би 

следвало  нашите  банери  да  са  публикувани  на  тези  интернет 

страници  и  ако  натиснете  там  като  влезете,  водят  към  нашата 

страница ЦИК, като в различно време сме се разбрали, че ще има 

насочване към различни части на страницата в зависимост от това, 

което е важно. Например, когато е за чужбина, ще водят директно 

към страницата  за  гласуване на  избирателите  в  чужбина.  В други 

случаи ще водят към въпроси и отговори и т.н.

Другото, с което ви предлагам да се запознаете в момента, е с 

предложените  от  мен  два  текста  за  двата  клипа,  които  следва  да 

изработим, като с оглед ситуацията ви предлагам да подготвим един 

клип, който да наречем „Бюлетини и начин на гласуване”, в който да 

разясним гласуването с  бюлетина само в  квадратчето,  гласуване с 

номер  на  избрана  партия,  коалиция,  независим  кандидат  или  не 

подкрепям никого, а вторият клип да бъде съсредоточен само върху 

гласуването  с  преференция,  за  да  бъде  разяснено  на  избирателя 

отделно  гласуването  с  преференция.  С  някои  от  колегите  го 

коментирахме и те също са на мнение, че би следвало двата клипа да 
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бъдат разделени по този начин, за да се опитаме да обясним по-ясно 

двата варианта на гласуване с тази бюлетина.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.  Доколкото  успях  да  се  запозная  с  представената  ни 

информация за осигуряване на публичност на нашата разяснителна 

кампания на 24 февруари, колеги, успели сме съвсем навреме и сме 

успели  да  направим  едно  много  добро  покритие,  така  че  ви 

благодаря.

Уважаеми колеги, обсъждахме в оперативен порядък каква е 

възможността да се предостави оптимална информация в рамките на 

30-секунден  клип,  така  че  тя  да  бъде  възприета  и  разбрана  от 

адресата, в случая избирателя.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  ви  предлагам  да  добавим  още  в 

първото  изречение  на  първия  клип,  че  Централната  избирателна 

комисия информира в изборите за народни представители на 26 март 

да гласуват с една бюлетина… Във втория абзац ли да бъде? Добре. 

Значи да стане: „Можете да гласувате и с преференция”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Минаваме  на  вариант  два  клипа.  Аз 

мисля, че съдържанието трябва да се преструктурира. В първия клип 

да става въпрос, че бюлетината има и преференции, има и за партии, 

просто описателно да си върви – първия клип да наречем условно 

„Съдържание на бюлетината”, вторият клип вече да бъде начина на 

гласуване. Тоест, начинът на сгъване и т.н. отива във втората част. 

Но  според  мен  не  може  да  бъде  квадратче,  респективно  кръгче, 

респективно гласуване за партия, гласуване с преференция.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Чаушев говори за нова структура.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз си мисля следното, в крайна 

сметка  избирателят  може и  да  не  гласува  с  преференция,  но като 
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отиде  да  гласува  трябва  да  гласува  задължително  за  всеки  от 

четирите  възможни  избора  на  квадратче,  дали  за  партия,  дали  за 

коалиция, дали за независим кандидат, ако има в неговия район или с 

„Не  подкрепям  никого”.  Струва  ми  се,  че  като  добавим  това 

изречение „Можете да гласувате и с преференция”, можем да дадем 

яснота  на  избирателя  още  от  първия  клип  каква  възможност  има 

изобщо да гласува. Не забравяйте,  че когато се показва начина на 

гласуване – най-напред в квадратчето за партия, коалиция, независим 

кандидат или „Не подкрепям никого”, винаги се показва общия вид 

на бюлетината, като се акцентира върху различните варианти, когато 

се говори за тях, включително си мисля, че когато казваме „Можете 

да  гласувате и с  преференция”,  би трябвало да се насочи погледа 

върху кръгчетата, които ще се виждат в общия изглед.

Във втория клип, когато вече обясняваме как се гласува и с 

преференция, виждате, че поясняваме, че пред изборното помещение 

могат да се запознаят с кандидатските листи, за да изберат и да видят 

кой е  номера на  кандидата,  който вероятно  ще подкрепят.  Тогава 

отново ще се покаже целия изглед на бюлетината, защото казваме: 

„След като гласувате в квадратчето за партия или коалиция” пак ще 

се покаже целия вид на бюлетината с квадратчетата,  с партиите, с 

коалициите и тогава вече ще се насочи вниманието за гласуването с 

преференция в кръгчето със съответния син химикал със знак Х или 

V. Така че ми се струва, че ще стане ясно и от двата клипа какво е 

гласуването  като  цяло,  какъв  е  видът  на  бюлетината,  че  винаги 

трябва да се гласува най-напред в квадратче, валидно за съответната 

партия, коалиция или независим кандидат и едва тогава, когато се 

избере партия или коалиция, да се отиде към кръгчетата, ако желае 

съответният  избирател,  със  зачертаване  на  съответното  кръгче  за 

избрания кандидат.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева. Господин Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  обаче  си  мисля  едно  и  бих 

защитил за момента варианта, както е даден от колегата Матева, без 
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да посочваме за преференцията, защото по този начин бихме могли 

да ги въведем в заблуждение. Когато имаме независим кандидат и не 

подкрепям никого, не може да се отбележи преференция. Трябва да 

стане ясно, че само за партия или коалиция може да се гласува за 

преференция.  Добавяйки  и  текста  „Може  да  се  гласува  и  за 

преференция”,  след  като  имаме  изброяване  на  партия,  коалиция  , 

независим кандидат или не подкрепям никого, според мен това би 

могло да ги обърка.  (Реплики извън микрофоните.) Не е вярно, и не 

подкрепям никого. Няма как. Или трябва да бъде вкарано във втория 

абзац, където е: „… партия, коалиция, преференция за кандидат” и 

другото,  или  в  рамките  на  втория  клип,  който е  за  гласуването  с 

преференцията, там просто да си стане как се гласува за партията и 

преференция. Защото според мен горе ще обърка хората.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Категорично  съм  против  да  се 

използва терминологията „гласувайте за преференция”. Просто това 

показва  на  обикновения  избирател,  че  той  вместо  да  гласува  за 

партия може да гласува само с преференция. Думите „гласуване за 

преференция” би трябвало да  отсъства.  Или ще е „отбелязване на 

преференцията”, или ще е „посочване на преференция”, но в никакъв 

случай да не използваме термина „ще можете да гласувате”.  Един 

вид ако не гласувате за партия, можете да гласувате с преференция. 

И избирателят ще остане с впечатление, че примерно ако партията е 

с № 8 може да гласува с № 8 в преференциите. Просто въвеждаме 

избирателя в заблуждение, затова смятам, че трябва да бъдем много 

прецизни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Колеги,  нека 

още веднъж да прочетем текста и след това на база и на направените 

предложения да видим най-коректния, най-точния вариант. Добре е 

да  се  запознаем  още  веднъж  с  текста.  Колеги,  уточняваме  и 

технически въпроси, и технически грешки изправяме.

Колеги, имаме ли други коментари? 
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Заповядайте,  госпожо  Матева,  на  база  на  обсъжданията  и 

предложенията в оперативен порядък, моля прочетете текста, който 

да подложа на гласуване.

РОСИЦА МАТЕВА: Чета пълния текст, като ако не можем да 

влезем в 30 секунди, ще съкратим това, че Централната избирателна 

комисия информира и ще бъде директно, че в изборите на 26 март се 

гласува с една бюлетина. Сега чета пълния текст:

„Централната избирателна комисия информира: в изборите за 

народни представители на 26 март се гласува с една бюлетина.

Член на ЦИК откъсва пред вас бюлетина от кочана и поставя 

печат на гърба й. В кабината гласувате, като с химикал, пишещ със 

син цвят,  поставяте знак Х или V само в едно от квадратчетата с 

номера на избраната  от вас партия,  коалиция,  независим кандидат 

или не подкрепям никого. Можете да отбележите и преференция.

Сгънете бюлетината, подайте я на член от комисията, който 

ще свери номера, ще го откъсне пред вас и ще постави втори печат 

на гърба й. Пуснете бюлетината в кутията.”

Следващият клип гласи:

„Централната избирателна комисия информира: в изборите за 

народни представители на 26 март може да гласувате с преференция 

за  един от кандидатите  на избраната  от  вас партия или коалиция. 

Пред  изборното  помещение  се  запознайте  със  списъците  на 

кандидатите  и  номерата  им  в  бюлетината.  В  кабината,  след  като 

гласувате в квадратчето за партия или коалиция, можете да гласувате 

за един от кандидатите от избраната от вас листа, като с химикал, 

пишещ със син цвят, поставите знак Х или V в кръгчето с неговия 

номер.”

Съответно  ако  има  достатъчно  време  ще  се  добави  и 

изречението:  „Сгъвате  бюлетината,  подавате  я  на  член  от 

комисията…”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, това е 

ревизирания  вариант  на  докладчика  на  база  постъпилите 

предложения  в  залата.  В  залата  постъпи  и  ново  предложение  по 

10



същество.  Затова,  колеги,  първо  ще  подложа  на  гласуване  на 

основание чл.  27,  ал.  1,  т.  3  от Правилника ни предложението на 

докладчика.

Колеги, подлагам на гласуване предложението на докладчика.

Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  

Томов), против – 2 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев).

Уважаеми колеги, това предложение постигна необходимото 

мнозинство,  ето защо не подлагам на гласуване постъпилото ново 

предложение по същество, което съгласно поредността, определена в 

чл. 27, ал. 1 би могло да бъде подложено на гласуване единствено, 

ако основното предложение на докладчика заедно с изменението и 

допълнението не бъде прието.

Госпожо Матева, имате ли други доклади по тази точка?

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, знаете, че обсъждахме варианта 

за допечатване на брошури, тъй като в момента са отпечатани 200 

хиляди,  от  които  108,300  ще  бъдат  разпространени  чрез  адресна 

доставка  с  вестниците  и  списанията  от  „Български  пощи”. 

Останалите  до  200  хиляди  сме  подготвили  и  гласували  като 

приложение  към  договора  да  бъдат  доставени  в  264  общини  в 

страната с изключение на Столична община.

Сега предлагам да възложим допечатване на същите брошури, 

като  допечатаме  още  100  хиляди,  като  допълнително  ще  решим 

освен в НОИ, НАП, РЗОК, областните администрации, структурите 

на  МВР  и  агенциите  по  заетостта  къде  още  ще  разпространим  в 

страната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка втора  от дневния ред:

Доклади относно гласуване извън страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папката с моите инициали 

се съдържа таблица с информацията относно постъпващите от ДКП-

та заявления за гласуване извън страната, тяхната бройка и съответно 

хода на проверката. Предвид това, че предстои да вземем решение по 

чл.  12  в  срок  до  4  март,  както  и  това,  че  трябва  да  извършим 

проверка  дали  лицата  имат  избирателни  права  по  данните  от 

заявленията в срок до 3 март ви предлагам да гласуваме две писма в 

тази  връзка,  като  първото  е  до  госпожа  Шекерлетова,  като 

ръководител на работна група „Избори”, като в последния абзац съм 

оставила  празно  място  и  предлагам  датата  да  бъде  1  март,  т.е. 

заявленията от дипломатическите и консулски представителства да 

бъдат изпратени не по-късно от 1 март в Централната избирателна 

комисия с оглед срока, който имаме, 3 март.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

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

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема. 

Упълномощавам за малко госпожа Мусорлиева да води.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващото писмо, което е в 

папката с моите инициали е отново с предстоящото решение по чл. 

12  и  е  до  Министерството  на  външните  работи,  отново  до 

председателя на работна група „Избори” госпожа Шекерлетова, като 

във връзка с предоставената информация знаете, че аз регулярно ви 

докладвах  постъпващата  от  Министерството  на  външните  работи 

информация относно получените съгласие на приемащите държави. 

Към  момента,  колеги,  нямаме  данни  за  получено  съгласие  от  65 

държави,  което  в  сравнение  с  предходните  избори  е  твърде 

недостатъчно.  Аз  се  свързах  в  оперативен  порядък  с  главния 

секретар  на  Министерството  на  външните  работи,  който  е  и 

заместник-председател  на  работна  група  „Избори”  и  току-що  ми 

беше предоставено писмо с вх. № НС-04-01-32 от 27.02.2017 г., което 

ви  докладвам  за  сведение  и  запознаване,  с  приложена  таблица 

относно поискано и получено съгласие, така че, колеги, в проекта на 

писмо,  който  ви  докладвам,  ще  бъде  заменен  входящия  номер  на 

последното писмо, всъщност ще бъде от днешна дата. С това писмо 

се  обръщаме към Министерството на външните работи,  знаете,  че 

така  направихме  и  на  предходните  избори,  дали  отговорите  на 

приемащите държави, за които липсват данни за съгласие, ще бъдат 

предоставени  в  ЦИК  до  4  март,  когато  е  срокът  за  приемане  на 

решение. И в случай, че не са получени отговори и няма данни за 

такива отговори, молим да изразят становище дали следва да обявим 

местата,  които  са  извън  ДКП  в  тези  държави,  за  които  има 

необходимия  брой  подадени  заявления  за  гласуване  или  да  не  ги 

обявяваме предвид липсата на отговор-съгласие.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, нека да 

гласуваме това писмо. Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  

Томов), против – няма.
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Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в оперативен порядък някои 

от колегите от работната група изговорихме, че с оглед на изтичащия 

срок  за  подаване  на  заявления  за  гласуване  извън  страната  и  с 

проверка  на  техническата  възможност  за  това  ви  предлагаме  да 

заявим  пред  техническата  ни  поддръжка  да  изпратим  имейл  на 

лицата,  които  фигурират  в  списъка  на  неуспешно  подадените 

заявления, както на тези, които ще фигурират с оглед на извършената 

проверка,  един  имейл,  който  да  бъде  така:  „Уважаема 

госпожо/господине, вашето име е в списъка на неуспешно подалите 

заявление за гласуване извън страната…” и по нататък текста, който 

ви предлагаме, е съгласно проект 378, че Централната избирателна 

комисия уведомява за срока, кога е крайният срок за електронните 

заявления и за хартиените заявления и че при проблеми може да се 

обръщат  към  съпорт.  Това  е  всъщност  текста  и  на  съобщението, 

което публикувахме преди няколко дни.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

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

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема. 

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

04-01-13-7 писмо, пристигнало с вх. № НС-04-01-13-6 от 25.02.2017 

г.  и  е  препратена  грама  от  посолството  ни  в  Берлин,  Федерална 

република  Германия,  за  разкриване  на  избирателни  секции  на 

територията  на  Федерална  република  Германия  за  изборите  за 

Народно  събрание.  Има  конкретно  предложение  предвид  и 

специалния режим. Колеги, в таблицата,  която току-що докладвах, 

все  още  липсват  данни  по  отношение  на  съгласие  на  Федерална 
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република Германия. Посолството ни моли да отчетем спецификата 

и наблюдаваните тенденции, да разрешим разкриването на 3 секции 

в  посолството  в  Берлин  съответно  с  посочена  бройка  на  СИК,  3 

секции  в  Мюнхен,  2  секции  във  Франкфурт  при  състав  7  члена, 

втората секция да е от 5 члена, по една секция в Хамбург, Дармщад, 

Магдебург, Щутгард и Мюнстер. Предлагам ви това сега за сведение 

и да го имаме предвид при приемане на решението по чл. 12, както и 

при  определяне  броя  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии.

Докладвам ви с вх. № НС-04-01-13-8 от 27.02.2017 г. писмо, 

представляващо препратена грама от Министерството на външните 

работи  относно  образуване  на  избирателни  секции за  изборите  за 

народни  представители  за  дипломатическите  и  консулски 

представителства в посолството ни в Берн. Предлагам по аналогичен 

начин за съобразяване с предходния ми доклад при решението по чл. 

12,  както  и  при  определяне  броя  на  членовете  на  секционните 

избирателни комисии извън страната.

Колеги,  докладвам  ви  с  вх.  №  НС-22-72  от  26.02.2017  г. 

писмо,  изпратено  от  Мариана  Христова,  редактор  на  „Юро-

Чикаго.com”,  като  тя  ни  изпраща  информация,  линк  към  една 

публикация,  в  която  става  дума  за  подадени  до  този  момент 

заявления  за  гласуване  в  Съединените  американски  щати  за 

българските  парламентарни  избори.  Надява  се,  че  при  броене  на 

заявленията Централната избирателна комисия ще отчете това, че за 

САЩ има подадени заявления за гласуване например за Шилерпарк, 

Илинойс, които са подадени и отчетени от тези 9 различни варианта. 

Колеги, докладвах подробно това писмо, защото припомням, че ние 

имаме  протоколно  решение,  с  което  сте  ме  упълномощили  да 

осъществявам контакт с  „Информационно обслужване” и да правя 

необходимите  обединения,  когато  става  въпрос  за  различно 

изписване. Днес отговорно лице от техническата ни поддръжка ще 

дойде, за да може да огледаме на място и да направим съответните 

обединения.  Там,  където  има  изписване  под  различни  имена,  ще 
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бъдат обединени тези места. Съответно там, където видим, че има 

специфики,  прави  ми  впечатление,  че  за  място  в  Австрия  има  3 

близки  адреса,  съответно  с  номера  19,  20  и  21,  ще  направим 

необходимото запитване към Министерството на външните работи. 

Това е за сведение.

И,  колеги,  ще  ви  докладвам  като  входящи номера  няколко 

писма,  за  да  ви  предложа да  отговорим с  вече  утвърдените  наши 

стандартни  отговори.  Това  са  запитвания  от  лица  по  въпроси, 

свързани  с  гласуването  извън  страната.  С  вх.  №  НС-22-76  от 

27.02.2017 г., което всъщност касае един проблем, който всъщност 

ще препратим, вх. № НС-22-77 от 27.02.2017 г. и вх. № НС-22-75 от 

27.02.2017 г.

Колеги,  докладвам  ви  още  едно  писмо  от  същия  вид  като 

предходните с вх. № НС-22-70 от 24.02.2017 г. и с вх. № НС-23-31 от 

25.02.2017  г.  Тук ще помоля да  ме  упълномощите.  Това  е  писмо, 

което е от ръководителя на българското училище в Милано. Тя сочи, 

че  има  място,  посочено  като  българско  училище  в  Милано,  а  те 

нямат възможност. И пита защо е така. Ще се свържа с лицето по 

телефона да обясня, че всъщност местата се определят въз основа на 

посочванията, които са направени в заявленията за гласуване извън 

страната, но ще вземем това предвид при приемане на решението и 

изразената невъзможност там да има секция.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  Севинч Солакова, Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  ако  разрешите,  ще  ви 

предложа проект на писмо, който не е изписан, но касае следното. 

Предвид че до 3 март 2017 г. ръководителите на ДКП-та изпращат 
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мотивирано  предложение  до  Централната  избирателна  комисия  за 

местата,  на които следва да бъдат образувани секции за гласуване 

извън страната, ви предлагам да напишем до госпожа Шекерлетова 

писмо в този смисъл, с което да припомни Централната избирателна 

комисия  за  това  задължение  с  оглед  малкото  на  брой  постъпили 

предложения до настоящия момент.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  Севинч Солакова, Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  тъй  като  днешната  седмица  особено  в 

нейния край е свързана с изтичащи срокове по повод подаване на 

заявления и други действия, свързани с организацията за гласуване 

извън страната и на базата на докладите на госпожа Ганчева мога да 

обобщя,  че  в  момента  Централната  избирателна  комисия  с 

решенията,  които  току-що взе,  припомня за  срока  за  подаване  на 

заявления,  изпълнява  своя  ангажимент  да  информира  българските 

граждани в чужбина, чиито заявления не са потвърдени, за да могат в 

изтичащия  срок  да  подадат  заявления  с  коректни  данни  и  тези 

заявления  да  бъдат  утвърдени,  грижи се,  когато  има  заявления  за 

гласуване  на  едно  и  също  място,  но  подадени  с  различни 

наименования, да обедини, за да може да се изчисли действителния 

брой  подадени  заявления,  отговаря  на  всички  граждани,  които 

задават  въпроси  към  Централната  избирателна  комисия.  В  този 

смисъл ние имаме готовност да предприемем всички действия във 

връзка с тези изтичащи срокове.

Уважаеми колеги, преди да преминем към следващата точка 

бих искала да ви представя на вниманието една информация, която 

вероятно госпожа Нейкова ще представи в детайли следобед. Знаете, 
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че  изпратихме  кандидатите  от  кандидатските  листи  за  проверка, 

както  ни  вменява  като  задължение  Изборния  кодекс,  получихме 

резултатите от проверките още в петък, извършени от ГД „ГРАО” и 

от  „Информационно  обслужване”  като  наш  изпълнител.  Току-що 

получих  информация,  че  проверките  от  Министерството  на 

правосъдието  ще  бъдат  готови  и  резултатите  от  тях  ще  ни  бъдат 

представени  утре  сутринта.  Казвам  това,  колеги,  не  само  с  оглед 

проверка  на  кандидатите,  но  и  с  оглед  решението  ни,  свързано  с 

предоставяне  на  средства  за  медийни  пакети.  Вие  знаете,  че 

субектите, които имат право да получат средства по медийни пакети, 

са  освен  онези,  които  не  получават  държавни  субсидия,  и  онези, 

които  са  регистрирали  кандидатска  листа  във  всички  изборни 

райони.  Във  връзка  с  тази  проверка  и  резултатите  от  нея  ние ще 

можем да знаем дали всички субекти имат възможност да получат 

медийни пакети и едва тогава ще излезем с решението си. Казвам го 

и защото фактът, че това решение все още не е взето е повод медии, 

както и участници в тази надпревара да отправят въпроси към нас. 

Считам, че заседанието на Централната избирателна комисия, което 

се излъчва и онлайн, е достатъчно добър форум да се отговори на 

тези въпроси.

Колеги, продължаваме с точка трета  от дневни ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Първи докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е в моята папка от 

дата  24-и.  Това  е  искане  от  кмета  на  община  Велико  Търново  за 

отваряне  на  запечатано  помещение,  намиращо  се  в  сградата  на 

община  Велико  Търново,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 

23 и 30 октомври 2011 г. с цел архивиране и предаването им в отдел 

„Държавен архив”, Велико Търново, поради което ви предлагам  да 

разрешим отварянето на това запечатано помещение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, гласуваме. 
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Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Цветозар Томов), против – няма.

Уважаеми колеги, това е Решение № 4361-ПВР. 

С останалите доклади по тази точка, колеги, ще продължим в 

един по-късен момент.

По точка четвърта също няма докладчик в момента, по точка 

4а също.

Преминаваме към точка 4б от дневния ред:

Доклад относно местен референдум.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, знаете, че в заседание 

на  Централната  избирателна  комисия  на  22  февруари  2017  г.  ви 

докладвах  постъпило  писмо  от  общинската  избирателна  комисия 

Трън с поставени въпроси към Централната избирателна комисия от 

нейния  председател  Тодор  Исаев.  Част  от  тези  въпроси  изискват 

сериозен отговор и те са свързани с методическите указания, които 

Централната  избирателна  комисия  следва  да  приеме  във  връзка  с 

произвеждането  на  местния  референдум  с  определяне  на 

възнаграждения на членовете на общинската избирателна комисия, с 

приложимите решения на  ЦИК в произвеждането  на  предстоящия 

местен  референдум.  Днес  ми  беше  разпределено  ново  писмо, 

постъпило  по  електронната  поща  от  председателя  на  общинската 

избирателна комисия Трън, в което той поставя и въпрос, свързани с 

въпросите  за  застъпниците  в  предстоящия  местен  референдум. 

Писмото е качено в моя папка от днешна дата, да не го чета, всички 

можете да се запознаете с текста му.

В  тази  връзка  аз  искам  да  поставя  на  вниманието  на 

Централната  избирателна  комисия  идеята  да  бъде  създадена  една 

работна  група,  тъй  като  това  изисква  един  сериозен  обем работа, 

който  касае  спешно  приемане  на  методически  указания,  тъй  като 
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така  или иначе  на 26 март факт е  вече,  че  в община Трън ще се 

произведе местен референдум едновременно с изборите за народни 

представители, да приемем съответно решение за възнагражденията 

на  членовете  на  общинската  избирателна  комисия  и  секционните 

избирателни комисии, да преценим и кои решения на Централната 

избирателна  комисия  биха  били  приложими  и  при  гласуването  в 

местния  референдум  и  евентуално  да  помислим  за  образци  на 

изборни книжа. В своята дейност Централната избирателна комисия 

е приела решения, с които е утвърдила образци на изборни книжа. 

Лично  аз  намерих  решение  за  одобряване  на  изборна  книжа  за 

регистриране  на  наблюдател.  Същия  въпрос  се  поставя  към 

общинската избирателна комисия и във връзка с регистрацията на 

застъпници,  така  че  аз  ще  моля  да  помислим  върху  евентуални 

предложения за  участие на  колеги в тази работна група,  която да 

започне спешно работа по всички тези въпроси, на които ние трябва 

да дадем отговор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Иванова. Към настоящия момент този доклад е за сведение. В 14 часа 

следобед  аз  моля  членовете  на  работната  група  по  принципните 

решения  и  методически  указания,  възнаграждения  на  общинската 

избирателна комисия и другите колеги, които желаят да участват, да 

се съберат, за да се разпределят функции и да можем да излезем със 

съответните решения. Записвам, госпожо Иванова.

Уважаеми колеги, в залата вече има докладчик по точка 2а:

Промени  в  състави  на  общински  избирателни  комисии, 

така че моля господин Баханов да докладва.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-8 от 

27.02.2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  постъпи 

предложение  от  ПП  ГЕРБ,  представляван  от  Михаела  Ясенова 

Крумова в качеството й на правоупълномощен представител на ПП 

ГЕРБ с пълномощно с посочен номер от Бойко Методиев Борисов, 

председател и представляващ ПП ГЕРБ, който е упълномощил Кирил 

Боянов  Калфин,  който  е  правоупълномощил  госпожа  Михаела 
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Ясенова Крумова. Предложението от ПП ГЕРБ е относно промени в 

състава на ОИК – Кюстендил. Мотивът за смяната на председателя 

на  общинската  избирателна  комисия  е  във  връзка  с  решение  по 

административно дело № 15-02/2017 на Върховния административен 

съд, съгласно което длъжността председател на ОИК – Кюстендил е 

несъвместима с длъжността обществен посредник на територията на 

община Кюстендил, която заема в момента председателят на ОИК – 

Кюстендил, Васил Владимиров Иванов. И се прави предложение за 

промяна в състава на ОИК – Кюстендил.

Предлага  се  на  мястото  на  Васил  Владимиров  Иванов  – 

председател на ОИК, да бъде назначен Константин Димов Дингозов 

– член на ОИК, а на мястото на Константин Димов Дингозов за член 

на ОИК да бъде назначена Десислава Красимирова Ангелова.

Приложен е списък на предлаганите членове на ПП ГЕРБ за 

промяна  в  състава  на  Кюстендил,  подписана  и  подпечатана  от 

правоуправомощения  представител,  заявление  до  Централната 

избирателна  комисия  от  Васил  Владимиров  Иванов  за 

освобождаването  му  като  председател  на  ОИК  поради 

несъвместимост  на  тази  длъжност  с  длъжността  обществен 

посредник  на  територията  на  община  Кюстендил,  която  заема  в 

момента.  С  настоящото  той  заявява,  че  желае  ЦИК да  постанови 

решение, с което да го освободи от длъжността председател на ОИК 

–  Кюстендил.  Приложени  са  заверени  и  два  броя  пълномощни, 

едното за упълномощаване от Бойко Методиев Борисов на Кирил 

Боянов  Калфин,  следващото  е  правоупълномощаване  от  Кирил 

Боянов  Калфин  на  Михаела  Ясенова  Крумова.  Също  така  е 

приложено удостоверение за актуално състояние на ПП ГЕРБ, копие 

от личната карта на новопредложения член на ОИК – Кюстендил, 

както  и  дипломата  за  завършено висше образование,  специалност 

право,  и  удостоверение  за  правоспособност  на  Десислава 

Красимирова Ангелова, както и декларация по чл. 81 във връзка с 

чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс на предложения за нов член 

на общинската избирателна комисия Десислава Ангелова.
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Уважаеми  колеги,  подготвил  съм  проект  за  решение  във 

връзка с постъпилото заявление и така изброените приложения към 

него,  като  ви  предлагам,  на  първо  място,  да  освободим   като 

председател  на  ОИК  –  Кюстендил,  област  Кюстендил,  Васил 

Владимиров  Иванов  със  съответното  ЕГН  и  да  анулираме 

издаденото му удостоверение.

Да преназначим за председател на ОИК – Кюстендил, област 

Кюстендил, Константин Димов Дингозов, досегашен член на ОИК, и 

да анулираме издаденото му удостоверение.

 Да  назначим  за  член  на  ОИК  –  Кюстендил,  област 

Кюстендил, Десислава Красимирова Ангелова със съответното ЕГН, 

като  на  назначените  председател  и  член  на  ОИК  да  се  издадат 

удостоверения, т.е.  на господин Константин Димов Дингозов вече 

като председател на ОИК – Кюстендил, а на Десислава Ангелова за 

член на ОИК – Кюстендил.

Моля ви да погледнете предложението ми за решение и ако 

няма предложения за допълнения и изменения да го подложите на 

гласуване, госпожо председател.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

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

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова), против – няма.

Уважаеми колеги, това е Решение № 4362-МИ/НР.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка 4в:

Доклади по жалби и сигнали.

Аз  ще  помоля  госпожа  Бойкинова  да  докладва 

комплектуваните  или  в  процес  на  комплектуване  преписки  за 

изпращане до Върховния административен съд.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № 

НС-10-99  от  26.02.2017  г.  от  Петър  Емилов  Колев,  кандидат  за 

народен  представител  от  ПП  Национална  републиканска  партия 

срещу решение на Централната избирателна комисия № 4354-НС от 

23-02-2017  г.,  с  което  утвърдихме техническите  характеристики  и 

защитата  на  бюлетините  за  произвеждане  на  изборите  за  народни 

представители  на  26 март 2017 г.  Жалбата  е  комплектувана и  ще 

бъде изпратена на Върховния административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.

Колеги,  с  оглед  на  факта,  че  предстои  обсъждане  на  наша 

защита по едно от делата аз ви моля за процедура за изключване на 

камерата. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

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

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

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова), против – няма.

Предложението се приема, моля да изключим камерите.

 (Камерата се включва.)

 Колеги, успяхме да уточним защитата си по едно от делата, 

така че сега ще подложа на гласуване предложената ни и допълнена 

жалба.

Режим на гласуване на предложената и допълнена жалба.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-74 от 26.02.2017 г. е пристигнало по 

електронната  поща,  пише  жалба  срещу  Решение  №  4131  от 

26.01.2017 г. Много ви моля, качена е в моята папка от днешна дата, 

да  се  запознаете  с  нея.  Според  мен  това  не  е  жалба,  защото 

решението отдавна е  влязло  в  сила.  Жалбоподателят  го  е  кръстил 

сигнал  по-нататък.  Да  се  запознаете  с  него  и  впоследствие  да  го 

обсъдим. Няма срок за произнасяне. Сигналът е от Цветан Стоилов 

Докторов. Докладвам ви го само за запознаване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, продължаваме с точка четири от дневния ред:

Доклад относно писмо на СЕМ за извършена проверка от 

наблюдението на изборите.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

20-33  от  24.02.2017  г.  С  него  Съветът  за  електронни  медии  в 

изпълнение  на  Споразумението,  подписано  между  Централната 

избирателна  комисия  и  СЕМ  и  във  връзка  със  специализирания 

мониторинг  на  предизборните  прояви  в  41  електронни  медии  ни 

изпраща данни от наблюдението,  което съветът  е  осъществил  при 

спазването на чл. 198, ал. 5 от Изборния кодекс, върху програмите на 

15 медии в периода 13 до 24 февруари. Справката е актуална към 10 

часа  на 24 февруари 2017 г.  Тя е качена във вътрешната мрежа в 

папка  с  моите  инициали  на  24  февруари,  така  че  можете  да  се 

запознаете. В момента го докладвам за сведение.

Според мен тази справка трябва да отиде и към групата за 

медийни пакети,  тъй като тя е свързана и с  това дали медиите са 

обявили тарифите си на интернет страниците си.  

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева, ще преразпределим справката и към тази група.

С това приключихме и с тази точка от дневния ред.
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Уважаеми колеги,  точки 4а,  4б и  4г  от дневния  ни ред ще 

бъдат  елемент  на  втора  част  от  днешното  заседание,  както  днес 

сутринта направихме структурирането на работния си ден.

Продължаваме с точка пета  от дневния ред: 

Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам  писмо  от  областния  управител  на  област  Габрово. 

Спомняте си на срещата в Министерския съвет се постави въпроса за 

събиране на информация за помещенията, в които ще се съхраняват 

изборни  книжа  и  материали,  най-вече  бюлетините.  Най-вероятно 

областните  управители  вече  са  поискали  такава  информация  от 

кметовете на общини и започват да информират администрацията на 

Министерския съвет и Централната избирателна комисия. Първото 

писмо, което сме получили по електронната поща, е с вх. № НС-05-

75 от 27.02.2017 г. от областния управител на област Габрово. Тази 

информация също ще бъде обобщавана от администрацията,  за  да 

може  да  бъде  предоставена  на  вниманието  на  Централната 

избирателна комисия като обобщена справка.

Докладвам  ви  с  вх.  № ЦИК-00-334  и  335  от  24.02.2017  г. 

писма по електронната поща от регистър БГ по повод предприети 

стъпки  в  изпълнение  на  протоколно  решение  на  Централната 

избирателна  комисия  от  госпожа  Веселина  Тихолова,  ай  ти 

специалист в администрацията на Централната избирателна комисия, 

за  удължаване  на  срока  на  двата  домейна  цик.бг  на  кирилица  и 

латиница,  както  и  за  подаване  на  заявка  на  регистрация  на  ЦИК 

изцяло на кирилица, една нова възможност, която ще бъде реалност. 

Предприети са действия и за това сме уведомени. Докладвам ви го за 

сведение.

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  с  вх.  №  НС-03-41  от 

27.02.2017 г. писмо от главния секретар на Министерския съвет до 

областните управители с копие до Централната избирателна комисия 

по  повод  поставени  въпроси  на  работната  среща  на  заместник-
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министър председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на 

отбраната  за  хода  на  подготовката  на  изборите  за  народни 

представители,  че  в  Централната  избирателна  комисия  постъпват 

сигнали  от  граждани  относно  липсата  на  възможност  да  заявяват 

исканията си да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ 

адрес  чрез  електронно  заявление  през  интернет  страницата  на 

съответните общини. Знаем, че тази предвидена в закона възможност 

все  още  не  е  обезпечена  за  всяка  община  и  по  тази  причина  от 

администрацията на Министерския съвет са изпратили това писмо до 

областните  управители  с  копие  до  ЦИК.  Докладвам  ви  го  за 

сведение.

За сведение ви докладвам с вх. № НС-04-01-29 от 24.02.2017 

г.  от  министъра  на  външните  работи  до  министри  и  до  главния 

секретар  на  администрацията  на  Народното  събрание  и  на 

Министерския  съвет  във  връзка  с  формирането  на  секционните 

избирателни комисии извън страната за произвеждането на изборите 

за  народни представители на 26 март тази година.  Министърът на 

външните работи се обръща с молба да се предложат кандидатури на 

служители  от  администрацията  в   съответните  министерства  и  в 

администрацията на Народното събрание и на Министерския съвет 

за  представители  в  секционните  избирателни  комисии  извън 

страната.  Обръща  се  внимание  кандидатите  да  отговарят  на 

изискванията  на Изборния кодекс по чл.  96,  да имат много добра 

компютърна  грамотност  и  да  познават  добре  Изборния  кодекс. 

Разбира се, с оглед на оперативност да се излъчат координатори от 

съответните ведомства. Докладвам го за сведение. Предоставена е и 

съответна бланка в електронен вид за попълване. Това вече ще бъде 

част от информацията, която ще постъпи в Централната избирателна 

комисия  при  назначаването  на  съставите  на  секционните 

избирателни комисии.

Уважаеми колеги, обръщам внимание и моля да погледнете 

докладна  записка,  която  може  би  с  оглед  на  изтичащия  срок  за 

подаване на оферта днес в 15 часа ще докладвам в края на този срок 
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при назначаването  на  комисията  за  разглеждане  на  офертата  и  за 

воденето  на  преговорите.  С  вх.  №  ЦИК-09-41  от  27.02.2017  г. 

докладна  записка.  Във  вътрешната  мрежа  е  публикувана  тази 

докладна записка и е за сведение на този етап.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  госпожа 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  също  в  моята  папка  от  днешна  дата  е  качено 

писмо,  пристигнало  по  електронната  поща,  с  вх.  №  НС-22-73  от 

26.02.2017 г.  Писмото е от Стефан Делчев,  който е дългогодишен 

председател на 69-та секционна избирателна комисия Слатина. Тъй 

като  касае  възнаграждения  на  членове  на  секционни избирателни 

комисии и във връзка със сигнала, който ви докладвах преди малко, 

запознайте се с него и ще го разгледаме заедно със сигнала, който ви 

докладвах. На този етап ви го докладвам за запознаване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля,  колеги,  обърнете 

внимание и на сигнала, и на това писмо.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И с вх. № ПВР-06-54 от 24.02.2017 г. от 

община  Вълчедръм  е  пристигнало  писмо,  с  което  ни  изпращат 

необходимите  материали,  а  именно  заповед  и  протокол  относно 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  през  2011  г.  във  връзка  с  предаването  им в  отдел 

„Държавен архив”. Ние с наше Решение № 4287 сме им разрешили 

това отваряне и те в изпълнение на наше Решение № 2662, т. 31 ни 

изпращат тези документи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик в зала е господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви за сведение с вх. № МИ-06-159 от 24.02.2017 г. писмо 

от Катя Николова, началник отдел в община Шумен. Писмото е в 
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изпълнение на т. 29 от наше Решение № 2662-МИ/НР, с което си 

уведомяват  за  отваряне  на  запечатано  помещение  от  проведените 

частични  местни  избори  на  6  ноември  2016  г.  Помещението  е 

отворено с цел прибиране на избирателния списък от проведените 

частични  избори  за  кмет  на  селото  на  6  ноември,  получени  от 

централното  звено  на  ГД  „ГРАО”.  Към  писмото  са  приложени 

заверени  копия  от  заповедта  на  кмета,  с  която  е  определена 

комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс, както и протокол от 

22.02.2017 г. на същата комисия. Докладвам за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Сюлейман.

Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще видите 

едно писмо с вх. № НС -15-118. Аз онзи ден ви докладвах съвсем 

накратко, става въпрос за председателя на РИК в Пловдив-област, 

който  искаше  увеличаване  на  работните  места  на  компютрите.  В 

отговора  на  писмото  накратко  му  обяснявам,  че  броят  на 

компютрите е по формула, като е предвидено за един компютър да 

се обработват средно по 30 протокола и че за тях са определени 19 

компютъра, което означава, че 18 компютъра по 30 протокола прави 

540, които са напълно достатъчни за обслужване на изчислителния 

им пункт, плюс един резерв, както е записано. И обяснявам също 

така,  че  технологията  на  работа  изисква  един  член  на  РИК да  е 

ангажиран с една секционна избирателна комисия от започване на 

въвеждане  на  данните  от  протокола  на  СИК  до  подписване  на 

приемо-предавателната  разписка  и  освобождаване  на 

представителите  на  СИК.  А  при  15-членна  РИК  няма  как  да  се 

обслужват  едновременно  повече  от  16-17  секционни  избирателни 

комисии.  Компютрите  са  19.  Сканирането  на  протокола  пък  се 

извършва  след  потвърждаване  на  протокола  за  приет  и  ангажира 

свободните  и  резервни  компютри,  но  не  и  приносителите  на 

протокола на СИК. Накрая го уведомявам, че в случай че има други 
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мотиви, които отличават тяхната РИК от останалите РИК в страната, 

тъй като това важи за цялата страна, могат да се обърнат с писмо до 

ЦИК  от  името  на  РИК,  подписано  според  изискванията  от 

председателя и секретаря. Искам само да допълня, че това писмо е 

самолично от председателя, без да ангажира РИК.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин 

Христов. Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  пак  на  същото  място  има 

няколко  писма,  най-отгоре  е  писмото,  но  него  ще  прочетем  след 

това, има два файла, наречени „Разпределение на бюлетини”. Става 

въпрос за разпределението на бюлетините за изминалия референдум 

и  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Както  знаете,  ние 

предоставихме  на  „Информационно  обслужване”  бюлетините  на 

отговорно  пазене,  но  тъй  като  има  вече  запитвания  от  партии  и 

други  лица,  предлагам  да  одобрим  разпределението,  като  това 

разпределение  изпратим  на  „Информационно  обслужване”,  за  да 

може  те  директно  да  изпратят  необходимите  екземпляри.  То  е 

съобразено общо взето с това, което сме правили като разпределение 

и досега с изключение на това, че 240 броя от екземплярите, които 

са определени за народните представители, тъй като в момента няма 

представителство, ще вземем при нас на съхранение, а след като се 

установи  новото  Народно  събрание  ще  бъдат  предоставени. 

Предварителна уговорка има и с Конституционния съд,  че желаят 

само  3  екземпляра  да  им  бъдат  предоставени,  също  така  и  на 

Националната библиотека „Кирил и Методий” определените бройки 

и остава един резерв,  виждате го,  със съответните твърди и меки 
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корици,  който  ще  остане  към  Централната  избирателна  комисия. 

Само да ви информирам, че бюлетинът от изборите за президент и 

вицепрезидент е в два тома, а бюлетинът от референдума е в един 

том. Тази година, ако си спомняте когато обсъждахме, намалихме 

малко броя на бюлетините, вместо 750 – 600 екземпляра, тъй като ни 

оставаха твърде много екземпляри при нас.

Предлагам да  утвърдим това  разпределение и  след като го 

утвърдим в началото има едно писмо до господин Ивайло Филипов, 

то е съвсем кратко, ще го изчета: „Съгласно протоколно решение на 

Централната  избирателна  комисия  приложено  ви  изпращаме 

разпределение на бюлетините с резултатите от произведените на 6 

ноември  2016  г.  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и националния референдум Списък на лицата за връзка 

от  институциите,  за  които  са  предназначени  бюлетините,  ще  ви 

изпратим допълнително”. Става въпрос за учебните заведения, които 

имат юридически факултети. Обикновено съгласуваме имената им 

или пък ги получаваме тук и ги изпращаме. Но предлагам първо да 

приемем протоколно решение за разпределението и това писмо за 

„Информационно обслужване”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, както 

господин Христов докладва има резерв, затова аз подкрепям сега да 

одобрим  това  разпределение,  за  да  тръгнат  по  направление  тези 

бюлетини,  а  всички вие ако  се  сетите  и  за  друг  краен  получател 

може да му бъдат предоставени от резерва. 

Уважаеми колеги,  режим на  гласуване  за  утвърждаване  на 

разпределението и писмото до „Информационно обслужване”.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова), 

против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-12-3 от 24.02.2017 г., писмото е във вътрешната мрежа от 24-и, а 

отговорът ми е в днешната папка.  Писмото е от Даниела Петрова 

Давидкова, която ни казва, че има регистриран инициативен комитет 

за  издигането  й  като  независим  народен  представител,  а 

впоследствие след проверка на подписката се установява, че има 966 

коректни записа  при изискуеми 1000,  с  оглед на което районната 

избирателна комисия е заличила регистрацията й. В писмото си тя 

казва,  че 7 човека са декларирали пред нея,  че са се подписали в 

подписката, но като са направили справка по ЕГН са установили, че 

не фигурират в тази подписка.  И във връзка с това моли ЦИК да 

нареди нова проверка на данните и да излезе с окончателно решение.

В отговора казвам,  че съгласно чл.  259,  ал.  4  от Изборния 

кодекс при поискване от инициативния комитет ЦИК предоставя в 

писмен  вид  данните  от  протокола  за  извършената  проверка  и 

установения  резултат  от  Изборния  кодекс  след  предвидена 

процедура  за  повторна  проверка  на  списъка  на  избирателите. 

Протоколът е официален удостоверителен документ и като такъв се 

ползва  за  материална  доказателствена  сила,  поради  което 

Централната  избирателна  комисия  не  е  компетентна  да  нареди 

повторна проверка на протокола.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Софийския районен съд по дело 402-10-314 от 2013 г. на 94-и състав, 

с който искаха справка относно това дали лицето Яни Георгиев Янев 

е  регистриран  за  участие  в  предстоящите  избори  и  ако  да  с 
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посочване  на  какъв  адрес.  Справката  е  необходима  като 

доказателство по делото, насрочено за 20 март 2017 г. от 15,30 часа. 

След  направена  справка  в  регистрите  отговаряме,  че  не 

установяваме  лицето  да  е  регистрирано  в  кандидатска  листа  на 

партия, коалиция или като независим кандидат.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова), против – няма.

Предложението се приема.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И за сведение, колеги, ви докладвам 

писмо  от  кмета  на  район  Тракия,  който  в  изпълнение  на  наше 

Решение  № 4317  от  2017  г.,  с  което  сме  разрешили  отваряне  на 

запечатано помещение, ни изпраща съответните копия от заповеди и 

протоколи за отваряне на помещението.

Докладвам ви и едно писмо с вх. № НС-22-71 от 25.02.2017 г. 

от Дора Иванова,  която казва,  че председателят на РИК – Велико 

Търново, госпожа Йонкова е пусната в служебен отпуск от работата 

в  РИК,  считано  от  21.02  до  24.02.2017  г.,  че  същата  е  на  щат  в 

община  Велико  Търново,  а  реално  е  на  екскурзия.  Казва  как 

държавата се готви за изборите. Предлагам ви го за сведение, защото 

естествено, че председателят на районната избирателна комисия е в 

служебен  отпуск  от  дейността  си  в  общинската  администрация. 

Направих проверка, в периода от 21 д 24.02.2017 г. тя не фигурира в 

две заседания на районната избирателна комисия най-вероятно по 

обективни  причини,  поради  което  ви  докладвам  писмото  за 

сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за доклади по писма.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-

04-01-139  от  27.02.2017  г.,  което  е  предложение  за  броя  на 

избирателните секции в Брюксел от Постоянното представителство 

на Република България в Белгия.  За  сведение и съобразяване при 

приемане на решението.

Също така ви докладвам с вх. № НС-04-01-31 от 27.02.2017 г. 

писмо от Работна група избори 2017 г., които ни препращат имейл 

от посолството на Република България в Берлин с молба за корекция 

в сайта на ЦИК за Германия. В списъка фигурират две Германии. 

След  направена  проверка  ще  бъде  извършена  необходимата 

корекция.  Това  е  с  оглед  посочване  на  лицата  за  мястото  на 

гласуване.

Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-15 от 22.02.2017 г. в 

едно с превод, получен на 24 февруари, от екипа на международните 

обучения на Международния център за парламентарни изследвания. 

Това  е  информация  за  обучение  и  получаване  на  професионален 

сертификат по управление на изборните процеси от Международния 

център  за  парламентарни  изследвания  от  8  до  12  май  2017  г.  в 

Обединеното кралство. Сега е за сведение и запознаване.

Колеги, аз ви докладвах на предходни заседания за сведение 

и запознаване писмо с вх. № ЦИК-07-38 от 22.02.2017 г. Това е от 

Постоянното представителство на Република България в Брюксел с 

молба за предоставяне на информация за последващи действия и ни 

беше  изпратена,  постъпила  в  Постоянното  представителство  на 

Република България към Европейския съюз писмо от председателя 

на Комисията по петициите в Европейския парламент. Предлагам да 

остане за сведение.

Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР-06-55 от 24.02.2017 г. за 

сведение. Това е въз основа на наше решение и ни прилагат от кмета 

на район Владислав Варненчик, община Варна, протокол ведно със 

заповед за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали.
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Колеги, имам разпределени на мой доклад 3 писма с вх. № 

НС-22-67 от 23.02.2017 г., НС-22-66 от 23.02.2017 г. и НС-22-70 от 

24.02.2017 г., в които са поставени въпроси относно задължителното 

гласуване и съответните санкции при неупражняване правото си на 

глас поради невъзможност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  бих  помолила  да 

изчакаме още малко, защото решението на Конституционния съд все 

още не е публикувано и с мотивната си част, както не е обнародвано 

и  в  „Държавен  вестник”.  Предполагам,  че  това  ще  се  случи  в 

рамките на тази седмица и тогава ще отговорим.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Добре,  колеги,  в  момента  го 

предлагам  за  сведение  и  малко  по-късно  ще подготвя  отговор  на 

всички писма с подобни въпроси.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, с това 

закривам тази първа част от днешното заседание.

Колеги,  нека  да  започнем втората  част  в  3  без  15 минути, 

моля ви.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимият кворум. Откривам тази част на заседанието.

Колеги, изчакваме, тъй като 12-ят член на комисията излезе, 

за да продължим. 

Продължаваме днешното си заседание с:

Точка 4а – Доклад относно кандидатските листи.

Заповядайте, госпожо Нейкова, Вие сте за доклад.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, в днешно заседание в папка с моите инициали ще ви 

докладвам няколко неща.
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В края на миналата седмица мисля, че колегата Матева ви е 

докладвала  за  сведение  и  запознаване  резултата  от  проверките 

извършени от ГД „ГРАО“ и от „Информационно обслужване“ АД 

относно това дали кандидатите отговарят на изискванията да бъдат 

регистрирани.

От проверката на ГД „ГРАО“ се установява, че седем лица 

към 26 март  2017 г.  няма  да  имат  навършени 21 години,  поради 

което тяхната регистрация трябва да бъде заличена от съответната 

районна избирателна комисия. След извършена служебна проверка в 

интернет  страницата  на  тези  районни  избирателни  комисии 

установих, че в една част от случаите районната комисия вече се е 

произнесла.  По  останалите  случаи  няма  решение  на  районната 

избирателна комисия. 

Също  така  от  извършената  проверка  е  установено,  че 

четирима  кандидати  за  народни  представители,  регистрирани  в 

Бургас,  Сливен,  Кърджали,  Плевен  и  16-та  РИК  –  Пловдив-град, 

освен българското притежават и друго гражданство. Тези кандидати 

и  към  момента  са  регистрирани  кандидати  за  народни 

представители.

С подобно съдържание е и проверката от „Информационно 

обслужване“  АД,  като  от  проверката,  която  извършва 

„Информационно обслужване“ АД е установено, че няма кандидати, 

които да са регистрирани от повече от една партия, коалиция или 

инициативен комитет. 

По  отношение  на  регистрацията  на  партии  и  коалиции  и 

спазването  на  изискването  на  закона,  че  могат  да  бъдат 

регистрирани  в  не  повече  от  два  многомандатни изборни района, 

има  един  случай  за  кандидат,  който  е  регистриран  от  коалиция 

„КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ в три многомандатни 

изборни района и аз след малко ще ви представя Проект на решение 

за обявяване недействителност на едната от трите регистрации.

В моята папка в excel формат е таблица „Кандидатски листи 

НС 2017 финал“.  Тази  таблица  виждате,  че  има  няколко раздела. 
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„Кандидатски листи“ е раздела, който първоначално изпратихме за 

проверка. Това е обобщеният списък. 

Независимите кандидати са втория раздел. Първоначално те 

бяха 11,  към настоящия са 9 кандидати,  тъй като двама от тях са 

заличени  и  има  решение  на  съответната  районна  избирателна 

комисия. 

В  следващият  Раздел  „Заличени“  са  данните  на  всички 

заличени  кандидати  в  съответната  районна  избирателна  комисия. 

Проверила съм всеки един от случаите и по всеки един от тях има 

решение на районната избирателна комисия, обявено на съответната 

интернет страница.

Последният Раздел „Нови“, това са 12 кандидати за народни 

представители,  които  са  регистрирани,  след  като  сме  обобщили 

списъка, който сме изпратили за проверка, като в по-голямата част 

това са кандидати, регистрирани на местата на заличени кандидати в 

законовия 30-дневен срок, в който това можеше да бъде направено.

В  тази  таблица  „Нови“  моля  да  обърнете  внимание  на 

последния запис. Този кандидат отново ще го изпратим за проверка, 

тъй  като  може  би  по  някакви  технически  причини  липсва 

информация за него в резултата от проверката на ГД „ГРАО“. За да 

бъде проверен, ви предлагам да го изпратим отново.

Във  връзка  с  тези  обстоятелства,  които  ви  докладвах,  ви 

предлагам  обобщения  списък  на  новорегистрираните  кандидати  – 

тези 12 лица, плюс лицето, за което не е сигурно, че е извършена 

проверка,  да  се  изпратят  до  Министерството  на  правосъдието, 

Главна дирекция „ГРАО“ и „Информационно обслужване“ АД, за да 

бъдат извършени съответните проверки по реда на наше Решение № 

4193,  а  също  така  новорегистрираните  кандидати,  които  не  са 

изпращани за проверка до Комисията за разкриване на документите 

за  обявяване  на  принадлежност  на  българските  граждани  към 

Държавна  сигурност  и  разузнавателните  служби  на  Българската 

народна армия също да бъдат изпратени за извършване на проверка 

съгласно Закона достъп … и т.н. – да не чета цялото име.
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Госпожо  председател,  моля  Ви  сега  да  подложите  на 

гласуване изпращането на тези писма за проверка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване така направените предложения.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  

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

Катя Иванова и Метин Сюлейман.), против - няма.

Прието беше изпращането на тези писма.

Продължете.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  в резултат на извършените 

проверки, ще ви помоля да погледнете папката „Проверки „ГРАО“ в 

папка с моите инициали. В тази таблица в  excel формат, която сме 

получили от  ГД „ГРАО“,  са  посочени всички несъответствия.  От 

така представената информация става ясно, че са необходими доста 

технически  корекции,  една  част  от  които  вече  са  извършени  от 

районните избирателни комисии, друга част – не са.

Ако трябва да обобщя, в 32 случая има допусната грешка при 

посочване на единните граждански номера на кандидатите и в 115 

случая – в имената.

Предлагам  ви  тази  таблица,  за  да  може  да  се  вижда  и 

първоначалната информация, и коректната информация, за да могат 

районните избирателни комисии да направят съответните корекции, 

да бъде селектирана по районни избирателни комисии, за да може 

всяка комисия да получи информацията, която е необходима, само за 

нейния  изборен  район,  с  указания  да  извършат  съответните 

корекции в своите решения и в регистъра на кандидатските листи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  

37



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

Катя Иванова и Метин Сюлейман.), против - няма.

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  същата  папка  има  един 

файл „Информация КН“. 

В този вид ви докладвам за запознаване опис на 53 входящи 

документа от всички районни избирателни комисии в периода 21-24 

февруари  2017  г.,  с  който  ни  изпращат  информация  за 

регистрираните  кандидатски  листи,  както  и  за  извършените 

корекции на технически грешки по тях.

Предлагам ви този списък, ако е възможно да бъде приложен 

към протокола от днешното заседание, защото иначе трябва всяко 

едно поотделно да бъде докладвано. (Прилага се към протокола.)

Докладвам ви ги за сведение.

Всички ще бъдат съхранени в Деловодството.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на регистрацията на 

кандидата в три изборни района ви предлагам Проект на решение № 

4363 относно обявяване за недействителна регистрацията на Сийка 

Чудомирова  Найденова  като  кандидат  за  народен  представител  в 

Девети  изборен  район  –  Кърджалийски,  предложена  от  коалиция 

„КОЙ – Българската левица и Зелена партия“.

С вх. № НС-00-104 от 24 февруари 2017 г. в ЦИК е постъпило 

писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  с  резултата  от 

извършените проверки по Раздел III на наше Решение № 4193. От 

тази  проверка  е  установено,  че  Сийка  Чудомирова  Найденова  е 

регистрирана  като  кандидат  за  народен  представител  в 

кандидатските  листи  на  коалиция  „КОЙ  –  Българската  левица  и 

Зелена партия“ в три изборни района – Кърджалийски, Смолянски и 

24-ти район – София.

Колеги,  в  Проекта  на  решение  подробно  съм  изписала 

направените  регистрации  във  всяка  една  районна  избирателна 

комисия като по отношение на това кои са първите по време две 
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регистрации съм взела предвид решенията на съответната районна 

избирателна комисия и часа, в който решението е било обявено.

Видно  от  Проекта  на  решение,  действителни  са 

регистрациите,  извършени в  22-ри  изборен  район –  Смолянски,  с 

Решение № 2222-НС от 19 февруари 2017 г. на РИК, обявено в 17,04 

ч., и регистрацията, извършена с Решение № 35-НС от 21 февруари 

2017 г., обявено в 18,50 ч. в 24-ти район – София.

Третата регистрация, съгласно Решение № 28 от 21 февруари 

2017  г.,  обявено  в  20,19  ч.  от  Районна  избирателна  комисия  – 

Кърджали, следва да бъде обявена за недействителна, съгласно чл. 

254, ал. 1 и 3 и се обявява от Централната избирателна комисия, тъй 

като това е съгласно нашите правомощия по чл. 247, т. 2.

Колеги,  разполагам  с  решенията  на  трите  районни 

избирателни комисии, които съм разпечатала от техните интернет 

страници. От съдържанието на решенията става ясно датата, когато 

са входирани в съответната РИК – аз съм ги изписала в Проекта на 

решение. 

Като време мисля, че часът на обявяване на решението дава 

яснота кои са първите две по време регистрации, поради което ви 

предлагам  да  обявим  за  недействителна  регистрацията  на  Сийка 

Чудомирова  Найденова  със  съответното  ЕГН,  като  кандидат  за 

народен  представител  в  9-ти  изборен  район  –  Кърджалийски, 

предложена  от  коалиция  „КОЙ  –  Българската  левица  и  Зелена 

партия“,  и  решението  да  се  обяви  незабавно  и  да  се  уведомят 

районната  избирателна  комисия,  кандидатът  и  предложилата  я 

коалиция.

Тук  ви  предлагам  да  уведомим  лицето  чрез  районната 

избирателна  комисия,  защото  мисля,  че  ние  директен  контакт  с 

лицето нямаме. 

Ако  сте  съгласни,  ще  допълня:  „Кандидатът  Сийка 

Чудомирова Найденова – чрез районната избирателна комисия“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги,  коментари?  (Уточнение  между  членовете  на  

комисията.)

Колеги, режим на гласуване.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова  и  

Метин Сюлейман.), против – няма. 

Това е Решение № 4363-НС.

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с лицата, които от 

проверката е установено, че не отговарят на изискванията за пасивно 

избирателно право, първоначално говорихме да бъдат изпратени в 

районните избирателни комисии, но така както ми напомни колегата 

Ивков, съгласно чл. 247, т. 3, това е в правомощията на Централната 

избирателна комисия, поради което малко по-късно ще ви представя 

Проект на решение, за да бъдат заличени.

По отношение на извършеното актуализиране на обобщения 

списък с регистрираните кандидати, доколкото разбрах от колегата 

Матева, от Администрацията на Министерския съвет са поискали да 

им бъде изпратен актуализиран списък на вниманието на госпожа 

Веска Янева във връзка с подготовка на документация за снабдяване 

на областни и общински администрации с книжа по изборите.

Предлагам  ви  списъкът  да  бъде  изпратен  и  до  там. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, както по-рано ви докладвах, 

от  проверката,  извършена  от  Главна  дирекция  „ГРАО“,  е 

установено, че някои от кандидатите не навършват 21 години към 26 

март  2917  г.,  а  четирима  от  кандидатите  притежават  и  друго 

гражданство освен българско.

40



Съгласно  разпоредбата  на  чл.  247,  т.  3  Централната 

избирателна  комисия  следва  да  заличи  регистрация  на  кандидат, 

когато се установи, че не отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от 

Конституцията и сме именно в такава хипотеза.

В този смисъл ви предлагам да приемем решение, с което да 

бъде заличена регистрацията на Драгостина Красимирова Колева – 

кандидат  за  народен  представител  в  8-ми  изборен  район;  Орхан 

Тошев Иванов – кандидат за народен представител в 16-ти изборен 

район,  Пловдив-град;  Йоалина  Николова  Стоянова  –  кандидат  за 

народен  представител  в  19-ти изборен  район,  Русенски;  Глория 

Никол Емилова-Найденова – кандидат за народен представител в 23-

ти  изборен  район,  София,  и  Гюнер  Гюнай  Зейнал  –  кандидат  за 

народен представител в 29-ти изборен район.

Това са лицата, които не отговарят на изискването да имат 

навършени 21 години.

Също  така  следва  да  бъдат  заличени  регистрациите  на 

Веселина  Янкова Котавова  –  кандидат  за  народен представител  в 

изборен район Бургас и изборен район Сливен; Денислав Валериев 

Орлов  –  кандидат  за  народен  представител  в  9-ти  изборен  район 

Кърджалийски;  Стоянка  Илиева  Бакопулу  –  кандидат  за  народен 

представител,  регистриран  в  15-ти  изборен  район  Плевенски,  и 

Михаил Пламенов Косев – кандидат за народен представител в 16-ти 

изборен район Пловдив-град.

В  решението  ще  бъде  изписана  и  съответната  партия  или 

коалиция,  която  е  предложила  кандидата,  както  и  „Решението 

подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

ЦИК в тридневен срок от обявяването му. Решението следва да бъде 

изпратено  на  съответните  районни  избирателни  комисии, 

кандидатите,  чиято  регистрация  се  заличава,  и  предложилата  ги 

партия или коалиция“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, не виждам коментари.

Подлагам на гласуване така предложения Проект на решение.
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Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

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

Иванова, Мария Бойкинова и Метин Сюлейман.), против - няма.

Това е Решение № 4364-НС.

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  писмото,  което  ще  бъде 

изпратено  до  Администрацията  на  Министерския  съвет  с 

актуализирания списък на кандидатските листи по изборни райони.

Предлагам  да  допълним  това  писмо  и  във  връзка  с 

отпечатването на протоколите на секционните избирателни комисии 

и на районните избирателни комисии, а именно да бъдат отпечатани 

съответните протоколи с индекс „х“, а не „хм“.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

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

Иванова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман и Росица Матева.), 

против - няма.

Колеги, с това изчерпахме т. 4а от дневния ред.

Давам думата на госпожа Солакова във връзка с формиране 

на Комисия за оценка на офертите за водене на преговори във връзка 

с  обществената  поръчка  за  отпечатване  на  хартиените  бюлетини, 

като  използвам  случая  да  ви  информирам,  че  в  установения  от 

Централната  избирателна  комисия  срок  постъпи  оферта  от 

Печатницата на БНБ.

Точка 5 – Доклади по писма.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  както  ни 

информира  госпожа Алексиева,  в  срока,  който  беше определен,  е 

постъпила оферта от Печатницата на БНБ в отговор на покана, която 

изпратихме до Печатницата в изпълнение на Решение № 4321 от 17 
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февруари 2017 г. Сега в 15,30 ч. е началният час, обявен с нашето 

решение, за започване на преговорите по условията за възлагане на 

изработката за отпечатване и доставката на хартиените бюлетини. 

На  основание  чл.  103,  ал.  1  от  Закона  за  обществените 

поръчки и чл. 51 от Правилника за прилагане на закона Централната 

избирателна комисия трябва да определи комисия, която да извърши 

тези преговори.

Въз  основа  на  Решението  на  Централната  избирателна 

комисия госпожа Алексиева ще издаде заповед. Заедно със състава 

на назначената  комисия ще се определи и срок за работа  на тази 

комисия, казано най-общо. 

В  тази  връзка  връщам  Докладната  записка,  която  ви 

докладвах за сведение в предобедното заседание, с вх. № ЦИК-09-41 

от 27 февруари 2017 г. виждате в отговор на наше писмо-искане за 

предоставяне  на  експерти  от  страна  на  Администрацията  на 

Министерския  съвет  главния  секретар  ни  уведоми  и  предостави 

двама  експерти  от  Администрацията,  специалисти  в  областта  на 

Закона за обществените поръчки – Адриана Василева и Виктория 

Юнакова. Те са съгласни. Изразили са готовност да вземат участие и 

в  комисия,  ако  Централната  избирателна  комисия  прецени,  че  те 

следва да бъдат част от състава на тази комисия.

На  този  етап  съм  разговаряла  с  колегите,  които  миналата 

година бяха част от тази комисия – колегите Росица Матева и Румен 

Цачев. Те изразиха желание и готовност да се включат в работата. 

Колегата  Матева  вече  е  сред  нас,  колегата  Цачев  е  на  път  към 

комисията  след  участието  му  като  представител  на  Централната 

избирателна комисия в семинара на НСОРБ.

Ако  има  други  желаещи,  можем  да  направим  петчленна 

комисия  с  членове  на  Централната  избирателна  комисия  и 

експертите  от  Администрацията  на  Министерския  съвет  да  ни 

подпомагат  без  да  са  от  състава.  Ако преценим, можем да  бъдем 

както миналата година – 3-ма членове на Централната избирателна 
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комисия и двамата експерти от Администрацията на Министерския 

съвет, част от тази комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Солакова.

Колеги, във връзка с основния състав?

Уважаеми  колеги,  за  резервен  състав  предложенията  и 

потвърдени са госпожа Грозева и госпожа Нейкова.

Уважаеми  колеги,  предложението  е  основен  състав  на 

комисията госпожа Солакова, госпожа Матева и господин Цачев и 

двамата  експерти  от  Администрацията  на  Министерския  съвет  и 

резерви госпожа Грозева и госпожа Нейкова.

Има ли други предложения, колеги? Не виждам.

Гласуваме.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева.), против – няма. 

Уважаеми колеги, предлагам да одобрим тази заповед с този 

състав, за който говорих, и със срок за приключване на работа на 

комисията 2 март 2017 г. включително.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева.), против – няма.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  формално 

изпълнение на изискванията на закона да се възложи изготвянето и 

сключването  на  договори  с  двамата  представители  на 

Администрацията  на  Министерския  съвет  …  (Госпожа  Солакова 

продължава изложението на изключени микрофони.)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

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

Иванова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман и Росица Матева.), 

против – няма.

Уважаеми колеги, продължаваме с

Точка 4б – Доклад относно местен референдум.

Госпожо Иванова, моля да предложите състава на работната 

група,  свързан  с  местния  референдум,  която  ще  ни  предложи 

отговор на всички въпроси, поставени от общината и ОИК – Трън.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, доколкото на мен са разпределени 

повечето  от  книжата,  касаещи  местния  референдум,  нямам  нищо 

против да вляза в една такава комисия. Считам, че в нея трябва да 

влязат и колеги, които работят в групата по методическите указания 

и приложимите решения, както и тези, които имат отношение при 

изготвянето  на  проектите  за  решения  за  възнаграждения  на 

членовете  на  общинската  избирателна  комисия  и  на  секционните 

избирателни комисии.

В  този  смисъл  предлагам  в  тази  група  освен  да  влезе  и 

колегата  Метин  Сюлейман,  който  вече  е  работил  върху 

методическите указания, госпожа Иванка Грозева – в частта относно 

решенията за възнаграждения на членове на ОИК и СИК, и госпожа 

Румяна  Сидерова  като  председател  на  групата  по  принципни 

решения и Методическите указания. Разбира се, всеки друг колега, 

който има желание, би могъл да се включи в тази група.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест  Вие  предлагате 

минимално необходимият състав.

КАТЯ ИВАНОВА:  Предлагам  минимално,  но  нямам  нищо 

против и повече колеги да работят, тъй като смятам, че ще има и 
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други такива референдуми и бихме могли да направим една добра 

нормативна уредба. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, освен 

тези четирима колеги други, които да желаят да се включат?

Колеги, на този етап ще подложа на гласуване създаването на 

тази  група  като,  от  една  страна,  всички  членове  на  Централната 

избирателна комисия могат да участват в нейната работа, от друга 

страна,  ако  членове  на  Централната  избирателна  комисия 

впоследствие  допълнително  пожелаят,  можем  да  ги  допълним  и 

формално.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

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

Иванова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман и Росица Матева.), 

против – няма.

Продължаваме с:

Точка  4г  –  Доклад  относно  Проект  в  партньорство  с 

Държавна агенция „Електронно управление“.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

във вътрешната мрежа се намира писмото със забележките, с които 

съгласуваме  съвместното  предложение  с  агенцията,  на  база 

проведената работна среща с колегите от групата и другите членове 

на комисията.

Днес на работната среща ме упълномощихте да се свържа с 

отговорните лица в агенцията и да уточним какво значи изписването 

„След  обявяване  на  резултатите  системата  ще  позволява 

преброяване на резултатите от трети страни“?

Тук идеята е,  че системата ще запази архив,  което да дава 

възможност  на  компетентните  органи  да  правят  проверка  на 
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резултатите.  Ще  вмъкна  и  едно  изречение  в  този  смисъл  в 

изготвеното писмо, ако колегите не възразяват.

Писмото  е  с  проектен  № 104-09  и  всъщност  се  опитах  по 

разбираем начин да стане ясно с изписване и на старото, и на новото, 

което предлагаме.

Всъщност  това  са  много  малки  забележки  с  оглед  нашите 

компетентности  и  въпросите  в  коментарите,  които  бяха  по 

съвместното ни предложение.

С оглед на изложението предлагам да добавим и изречението, 

което  ви  докладвах  преди  малко,  че  системата  всъщност,  след 

обявяване на резултатите ще поддържа възможност за проверка на 

същите от компетентните органи и лица – без да посочваме „трети 

страни“, а „органи и лица“.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имате  ли  коментари, 

уважаеми колеги?

Ние проведохме и работно съвещание по този въпрос.

Подлагам  на  гласуване  това  писмо  с  допълнението, 

направено от госпожа Ганчева.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

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

Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева.), против – няма.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Искам  да  включим една  точка, 

която  е  приемането  на  решението  за  обявяване  на  партиите  и 

коалициите,  които  имат  право  на  медийни  пакети.  Готови  сме  и 

Проекта е качен, просто да го докладваме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване включването на новата точка.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  
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Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева.), против – няма.

Това е като „Други“, а всъщност е точка 4д от дневния ни 

ред.

Точка 4д – Обявяване на партиите и коалициите, които 

имат право на медийни пакети.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа е качен Проект № 4367. Това е Проекта, с който 

определяме партиите, коалициите и инициативните комитети, които 

имат  право  да  ползват  медийни  пакети  по  реда  на  чл.  178  от 

Изборния кодекс и съгласно нашето Решение за условията и реда за 

предоставяне на медийни пакети.

Във връзка и с предходния доклад на колегата Нейкова по 

отношение  на  кандидатските  листи,  които  са  регистрирани  в 

районните  избирателни  комисии.  Във  всички  райони  са 

регистрирали кандидатски листи девет партии и девет коалиции. От 

тези девет  партии две  от партиите нямат право на получаване на 

медийни  пакети,  тъй  като  те  получават  субсидия  по  Закона  за 

политическите  партии,  а  именно  това  са  партия  ГЕРБ  и  партия 

„Движение за права и свободи“, а останалите седем партии, които 

ще видите изписани в т. I на Проекта на решение: партия „Българско 

национално обединение“;   партия  „ВОЛЯ“;  партия  „Възраждане“; 

партия  „Движение  за  равноправен  обществен  модел“;  партия 

„Движение  за  радикална  промяна  Българската  пролет“;  партия 

„Движение напред България“ и партия „Партия на Зелените“ имат 

право на медийни пакети в размер на 40 хил. лв.

По отношение на коалициите, знаете, че с изменението на чл. 

178, ал. 1 от миналата година медийните пакети се намаляват с оглед 

онези партии и коалиции, които получават субсидия с размера на 

получаваната  от  тях  субсидия.  В  тази  връзка  съм ви  дал  сумата, 
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която ще получат след извършеното на това намаление, а именно 

това са: 

Коалиция „БСП за България“ – 6667  лв. 

Коалиция „Движение ДА България“ – 40 000 лв.

Коалиция  „КОАЛИЦИЯ  НА  НЕДОВОЛНИТЕ  (БСД  – 

Евролевица,  Българска  Социалдемократическа  партия,  Християн-

Социален Съюз)“ – 40 000 лв.

Коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ – 40 

000 лв.

Коалиция „Нова република“ – 26 667 лв.

Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ – 

16 000 лв.

Коалиция „Обединение ДОСТ“ – 20 000 лв.

Коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“ – 5714 лв.

Тъй като коалиция „АБВ – Движение 21“ получават субсидии 

отделно  като  политически  партии  затова  и  в  случая  те  няма  да 

получат предвидения медиен пакет.

Отделно от това, във връзка с регистрираните инициативни 

комитети,  девет  са  независимите  кандидати,  които  са  издигнати, 

като  във  Варненски  има  двама,  във  всички  останали,  а  именно 

Благоевградски,  Ловешки,  Плевенски,  Смолянски  и  в  двата 

Софийски  –  23-ти  и  25-ти,  и  в  Старозагорски  по  един  –  това  са 

инициативните комитети, които имат право на 5000, с оглед на което 

ви  предлагам  да  приемем  настоящия  Проект,  за  да  можем  да  го 

обявим, тъй като вече започнаха да идват заявления и запитвания от 

партии  и  коалиции,  които  желаят  да  си  използват  правото  на 

медийни пакети.

В т. II правя една корекция, а именно погрешно е изписано 

„за изборите 2016 г.“, което ще бъде поправено. 

Моля да приемем този Проект на решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Андреев.
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Разбрах, че и Вие, и господин Томов сте правили съответните 

сметки, тоест проверено е два пъти.

Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни Проект 

на решение.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

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

Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева.), против - няма.

Това е Решение № 4365-НС.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази връзка ви предлагам да 

погледнете  във вътрешната мрежа в папка с  моите инициали има 

регистър на доставчиците на медийни услуги, които са си обявили 

тарифите в срок.

В  момента  го  предлагам  за  сведение.  Той  ще  бъде 

предоставен  на  работната  група  по  медийните  пакети  и  на 

сътрудника, за да могат да го ползват при тяхната работа.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Моля да бъде предоставено.

Мисля, че с това докладите за днес бяха изчерпани, колеги.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание на комисията утре в 10,30 ч.

(Закрито в 19,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
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Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова

Мая Станкова
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