
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 516

На  29  март  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н   р  е д:

1. Доклад  относно  приемане  на  работата  по  договора  за 
отпечатване на бюлетини

Докладва: Севинч Солакова
2. Доклад относно актуализация на база данни.

Докладва: Емануил Христов
3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладва: Румен Цачев

4. Доклад  относно  проект  „Изграждане  и  внедряване  на 
пилотна система за дистанционно електронно гласуване“

Докладва: Йорданка Ганчева
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Александър Андреев, 
Иванка Грозева, Владимир Пенев, Бойчо 
Арнаудов

6. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, 

Румяна Сидерова, Емануил Христов, 
Александър Андреев, Мария Бойкинова, 
Иванка Грозева, Росица Матева, 
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Камелия Нейкова, Йорданка Ганчева, 
Таня Цанева, Метин Сюлейман, Ивилина 
Алексиева, Владимир Пенев, Георги 
Баханов

6а. Проекти на решения относно искания за отказ от кандидати 
за народни представители да бъдат обявени за избрани като такива.“

Докладва:  Румяна  Сидерова,  
Мария Бойкинова

7. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 
Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло 
Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейманов, 
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  14,10  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:Уважаеми,  колеги, в залата 
присъстват  16  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 
необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 29 март 2017 г. 
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклад  относно  приемане  на  работата  по  договора  за 

отпечатване на бюлетини
Докладчик е госпожа Севинч Солакова.
2. Доклад относно актуализация на база данни.
Докладчик е господин Емануил Христов.
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  3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладчик е господин Румен Цачев.
4. Доклад  относно  проект  „Изграждане  и  внедряване  на 

пилотна система за дистанционно електронно гласуване“
Докладчик е госпожа Йорданка Ганчева.

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладчици към настоящия момент: господин Александър 

Андреев, госпожа Иванка Грозева, господин Владимир Пенев. Зная, че 
ще има и още докладчици.

6. Доклади по писма.
      Докладчици са госпожа Севинч Солакова, госпожа Румяна 

Сидерова, господин Емануил Христов, господин Александър Андреев, 
госпожа Мария Бойкинова, госпожа Иванка Грозева,  госпожа Росица 
Матева,  госпожа  Камелия  Нейкова,  госпожа  Йорданка  Ганчева, 
госпожа Таня Цанева, господин Метин Сюлейман и аз.

7. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение към 

така предложения дневен ред?
Първи  беше  господин  Арнаудов.  Заповядайте,  господин 

Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля да 

ме включите в т. 5 – Доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Арнаудов.
Втори беше господин Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. 6 – Доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Пенев.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги,  подлагам на  гласуване така  предложения и  допълнен 

дневен ред.
Режим на гласуване. 
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Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Александър  Андреев, 
Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Дневният ред се приема. 
Колеги,  преди  да  започнем  заседанието  първо,  искам  да  ви 

информирам,  че  по  обективни  от  днешното  заседание  отсъства 
господин Томов.

Позволете ми да направя няколко съобщения.
Колеги,  проведох  телефонен  разговор  с  президента  на 

Републиката. Президентът на Републиката чрез мен в качеството ми на 
председател  на  Централната  избирателна  комисия  поздравява  цялата 
Централна  избирателна  комисия  за  добрата,  изключително  добрата 
организация  на  произведените  избори.  Това  е  личната  оценка  на 
президента и оценка на целия негов екип.

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа, не зная точно 
къде,  проф.  Герджиков  –  министър-председател  на  Република 
България,  е  изпратил писмо до Централната  избирателна комисия и, 
колеги, позволете ми да го прочета.

„Уважаема  госпожо  председател,  уважаеми  членове  на 
Централната  избирателна  комисия!  Приемете  моята  лична 
благодарност за добрата и професионална работа по осъществяване на 
парламентарните  избори  на  26  март.  Като  министър-председател 
изразявам  удовлетворението  на  правителството  и  на  всички 
ангажирани  структури  на  изпълнителната  власт  от  отличната 
комуникация по между ни, от организацията на всички определени от 
закона  действия  по  подготовката  и  реализацията  на  изборите  за 
народни представители.

Първите положителни оценки за провеждането на изборите по 
демократичен, прозрачен и честен начин вече са факт. Споделяме ги с 
вас.  Работихме  в  екип,  отговорно,  мотивирано  и  с  безусловна 
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привързаност към законовите изисквания. Затова и високата оценка е 
заслужена.

Моля, предайте благодарността на правителството към всички 
членове  на  районните  и  секционните  избирателни  комисии.  Най-
важният резултат от нашата обща работа за парламентарните избори бе 
гарантираната възможност на 26 март българските граждани да изберат 
свободно своите представители в 44 Българско Народно събрание.“

Уважаеми колеги, с оглед и съдържанието на този адрес аз ви 
предлагам да го изпратим до районните избирателни комисии.

Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, като започнахте с 

добрите  оценки  за  работата  на  ЦИК,  искам  да  Ви  информирам,  че 
госпожа  Миглена  Плугчиева  изпрати  съобщение,  с  което  казва,  че 
„като  посланик  изказва  специална  благодарност  за  перфектната 
организация и бърза реакция на ЦИК в деня и нощта на изборите.

Поздрави на всички!“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря!
Колеги, да се върнем на този доклад. Предлагам ви да изпратим 

адреса  от  министър-председателя  до  членовете  на  районните 
избирателни комисии.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема.
Колеги, в оперативен порядък в зала постъпи предложение и да 

бъде публикувано на нашата интернет-страница. Така че, колеги, и това 
ще подложа на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема.
Колеги, последно съобщение. Проведох разговор със заместник 

министър-председателя,  на когото беше възложена координацията на 
организирането на изборите и Централната избирателна комисия има 
специални поздравления и от него по повод много добрата работа на 
комисията  и  чудесната  комуникация  с  представителите  на 
изпълнителната власт.

Колеги, мисля, че всички тези поздрави са напълно заслужени.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад  относно  приемане  работата  по  договора  за 

отпечатване на бюлетини.
Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, съгласно Договор № 
13  от  06.03.2017  г.  за  възлагане  отпечатването  на  бюлетините  сме 
получили констативни протоколи, представени с писмо с вх. № НС-26-
37  от  23.03.2017  г.  –  два  окончателни  констативни протокола  в  два 
екземпляра за подписване и удостоверяване на приемането на работата 
на Печатница на БНБ. Към тези протоколи са приложени и приемо-
предавателни  протоколи  с  Печатница  на  БНБ,  както  и  с  Печатница 
ДЕМАКС в качеството на подизпълнител.

Докладвах  ви  писмото  с  вх.  №  НС-26-37  от  23.03.2017  г.  и 
възложихме на главен юрисконсулт Желязков заедно с експертите от 
администрацията  на  Министерския  съвет,  които  ни  подпомагат,  да 
извършат  проверка  и  да  ни  представят  и  становище.  Представено  е 
становище  от  Виктория  Юнакова  и  Адриана  Василева  –  и  двете  от 
администрацията  на  Министерския  съвет,  с  вх.  №  НС-03-71  от 
28.03.2017  г.  и  докладна  записка  от  главен  юрисконсулт  Николай 
Желязков с вх. № ЦИК -09-55 от 29.03.2017 г. 
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Видно  от  становището,  имаме  изпълнение  на  договора  от 
06.03.2017  г.  с  Печатницата  на  БНБ,  като  се  има  предвид  по 
първоначална заявка и водени преговори в рамките на възлагането на 
Печатницата на БНБ с оглед на възможността за промяна на заявения 
първоначален брой на бюлетините и тяхното разпределение по райони, 
включително за извън страната, Централната избирателна комисия със 
свои възлагателни писма е възложила и са отпечатани 7 508 700 бр. 
хартиени бюлетини за страната и 363 000 броя бюлетини за секциите 
извън страната.

Към  преписката  са  представени  и  писма-поръчки  от 
Министерство на финансите, отдел „Контрол върху отпечатването на 
ценни  книжа“.  Отпечатаните  и  доставени  бюлетини  съответстват  на 
заявените от ЦИК количества и разпределение. Проверката е направена 
въз основа на представените приемо-предавателни протоколи, първо, 
от самите печатници, на второ място,  получаването им в областните 
центрове за съхранение.

Срокът за изпълнение по договора беше 12 март 2017 г. за извън 
страната, 21 март 2017 г. за изборните райони в страната и тези срокове 
бяха спазени стриктно. За предаването на изработените са съставени 
приемо-предавателни  протоколи,  за  получаването  в  областните 
центрове  на  адресите  за  доставка  са  съставени приемо-предавателни 
протоколи и екземпляри от тях са представени.

Представените констативни протоколи – двата екземпляра, те са 
подписани  от  изпълнителния  директор  на  Печатницата  на  БНБ, 
удостоверяват изпълнението от страна на печатницата и по силата на 
договора  въз  основа  на  така  представените  доказателства  следва 
Централната избирателна комисия да приеме изпълнението, след което 
следва изплащането на възнаграждението.

Заключенията  на  експертите  след  прегледа  на  всички 
представени доказателства е, че изпълнението на услугата е извършено 
качествено, точно и в срок в пълен обем, в съответствие с разпоредбите 
на  договора  и  техните  препоръки  са  изпълнителят  да  представи 
доказателства  за  извършените  към  подизпълнителите  –  Печатница 
ДЕМАКС и ДЕМАКС Ди Пи Ай плащания,  да  представи  надлежно 
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оформена  фактура,  след  което  Централната  избирателна  комисия  да 
извърши плащането.

Уважаеми колеги, становището и на главния юрисконсулт е в 
този смисъл – да приемем становището на експертите. Въз основа на 
така представените доказателства да приемем работата по Договор № 
13 от 06.03.2017 г. за отпечатване и доставка на хартиените бюлетини, 
да упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да 
подпише  констативните  протоколи  и  единият  екземпляр  да  бъде 
изпратен на Печатницата на БНБ, да обърнем внимание на Печатницата 
на БНБ, че следва да представи доказателства за извършени плащания 
по договорите с подизпълнителите.

След  представяне  на  тези  доказателства  заедно  с  надлежно 
оформена, издадена от Печатница на БНБ фактура, ще бъде извършено 
плащането в срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Уважаеми  колеги,  чухте  обстойния  доклад.  Имате  ли 
коментари? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  ан  блок  така  направените 
предложения.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов, Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  
Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева); против –  няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклад  относно  актуализацията  на  базата 

данни.
Докладчик е господин Христов
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Уважаеми колеги, преди да преминем към точка втора давам 15- 
минутна почивка за доуточнения.

(след почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в общата 
папка, на която пише „Окончателни данни НС“, има един PDF-файл, 
който е свързан с актуализираната база данни, тоест, с анализиране на 
несъответствията  при  първоначалното  въвеждане  в  районните 
избирателни  комисии  и  в  Централната  избирателна  комисия  и  с 
преценката, която е направила комисията към Централната избирателна 
комисия  и  е  определила  окончателните  резултати,  с  които  да  се 
актуализира  националната  база  данни,  създадена  в  районните 
избирателни комисии.

Ние  сме  правили  това  нещо  и  друг  път.  Така  че  можете  да 
разгледате  горе-долу в какъв обем е  това.  Има го  и на двете  места, 
казах – и в папка с моите инициали, и в папка „Окончателни данни 
НС“. 

Както виждате, той е разпределен по райони – от 1 район до 31 
район.  Вчера  се  свърши  огромна  работа  от  колегите,  особено  тези, 
които бяха през цялото време, за което им благодаря, тъй като работата 
беше много, но успяхме да се справим и в късните вечерни часове да 
приключим с тази справка.

Общо взето, да кажа само с две-три думи, че проблемите бяха 
пак  в  преференциите,  но  значително  по-малко  в  сравнение  с 
предходните избори. Имам предвид местните избори, когато за първи 
път  се  прилагаха.  Този  път  явно  даде  отражение  това,  което  бяхме 
написали в методическите указания при попълването на протокола, че 
без  преференции да  се  изчислява,  а  не  да  се  брои.  Явно това  рязко 
намали грешките, макар че се появиха други грешки от рода примерно 
на това, че бяха давани преференции на несъществуващи кандидати, в 
смисъл,  листата  е  по-къса,  а  се  даваха  преференции  на  по-големи 
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номера. На това видимо не може да се реагира в момента, а едва тук 
при повторното въвеждане се оказа,  че тези гласове трябва да бъдат 
прехвърлени  към  полето  „без  преференции“.  Това  създаде  някои 
забавяния  в  работата  ни.  Но  трябва  да  кажа,  че  по  отношение 
специално на действителните гласове много малко и то незначителни, 
не оказващи влияния размествания се появиха. Това го виждате и от 
самата справка, макар че тя изглежда голяма – 46 страници, но в края 
на краищата, казах ви, те бяха еднотипни грешки и благодарение на 
този  анализ  впоследствие  са  изкарани и  сумарните  данни,  което  ще 
бъде следващата ни стъпка, която ще направим. 

Но  все  пак  ние  сме  задължени  най-напред  да  приемем  този 
анализ,  за  да  можем  да  съставим  окончателната  актуализирана  база 
данни, на базата на която да се изчисляват крайните резултати.

Затова аз предлагам от мое име и от името на колегите, които 
бяха долу, тъй като знаете, че при анализа данните се гледат най-малко 
от  двама члена и понеже няколко пъти се  извъртяха  тези корекции, 
смятаме,  че  всичко,  което  е  било  необходимо  да  бъде  отразено,  е 
отразено,  още повече,  че  имаше някои предварителни обаждания по 
телефона и за липса на данни – някой не се намерил или пък за неверни 
данни, но впоследствие се оказа, че при самата актуализация нещата са 
оправени. Тук ставаше дума за Косово и за други места. 

Затова аз предлагам Централната избирателна комисия да излезе 
с решение, което съм го подготвил, но не е качено в мрежата. Мога да 
го изчета и впоследствие да обявим приемането на тази актуализация и 
да актуализираме мрежата, с което фактически впоследствие да обявим 
крайните резултати.

Ако колегите имат нещо да добавят, съм готов да ги чуя
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Христов.
Преди да дам думата на колегите, първо, искам да благодаря на 

онези хора, които вчера от 8,00 ч. сутринта до 23,30 ч. вечерта правиха 
и участваха в анализа на несъответствията, и да обърна внимание и на 
другите колеги, че ако бяха слезли да помогнат, щеше да бъде по-леко.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА:  Искам само нещо да  кажа.  Всъщност 
много  повече  се  работеше  по  преференциите,  защото  трябваше  да 
сравняваме и затова, че бяха дадени преференции за несъществуващи 
кандидати в листите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Уважаеми колеги, давам 15- минутна почивка за доуточнения.

(след почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в 
залата  сме  20  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 
необходимия кворум. Продължаваме заседанието.

Колеги,  във времето,  в  което  нямаше излъчване,  уточнявахме 
въпроси  по  повод  предстоящия  доклад,  с  което  давам  думата  на 
господин Христов.

Заповядайте, господин Христов. Това е точка втора от дневния 
ред.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 
моите  инициали  е  качен  файлът,  който  е  от  извършеното  повторно 
въвеждане  на  данните  и  анализа  на  несъответствията,  които  се 
получиха  и  които  бяха  коригирани,  с  което  се  извърши  пък 
актуализация на съществуващата база данни. 

Затова предлагам Централната избирателна комисия да приеме 
решение,  с  което да одобри анализа на несъответствията  и да вземе 
решение да бъде актуализирана базата данни, от която впоследствие да 
бъдат  изчислени  окончателните  резултати  и,  разбира  се,  това 
приложение  за  анализа  на  несъответствията  да  бъде  качено  на 
интернет-страницата на Централната избирателна комисия.

Има  предложен  проект  за  решение  с  направени  малки 
стилистични  корекции.  Затова  предлагам  Централната  избирателна 
комисия  –  ако  искате,  мога  и  да  го  изчета,  коментирахме  какви  са 
корекциите – предлагам да вземем това решение и да приложим този 
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анализ, който е от 46 страници като приложение, което да бъде качено 
заедно с решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Христов.

Колеги, сега си спомням, че първият такъв анализ беше над 400 
страници, което все пак е доказателство за една много добра работа и 
на секционните избирателни комисии при тези избори, и на районните 
избирателни комисии. Първият, имам предвид преди три години.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни 

проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували  20  членове на  ЦИК:  за  –  20 (Александър  Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); 
против – няма.

Решението се приема. 
Решението има № 4666-НС.
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  визуализирането  на 

информацията на интернет-страницата ни.
Режим на гласуване.
 Гласували  20  членове на ЦИК:  за – 20 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); 
против –  няма.

Предложението се приема. 
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Колеги,  по принцип подлагам на гласуване към момента,  към 
който  е  готово,  да  се  публикува  разпределението  на  гласовете  по 
партии и коалиции извън страната по държави.

Режим на гласуване.
Гласували  20  членове на  ЦИК:  за  –  20 (Александър  Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); 
против – няма.

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  с  това  изчерпахме  точка  втора,  която  е 

изключително важна и е основание за решението, с което ще излезем 
утре.

Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И тъй като минахме към визуализация и като 

взехме резултатите, вече да си минем със знамето на първа страница. 
Да  махнем  картинката  с  гласуването  и  да  си  сложим  знамето, 
респективно да  си махнем и отдолу в  дясната  страна  „Разяснителна 
кампания“ и т.н. Да си оправим страницата вече в нормален ритъм.

Това исках да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Чаушев.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  20  членове на  ЦИК:  за  –  20 (Александър  Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); 
против –  няма.

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  само  за  сведение 

изпратено писмо от кмета на община Никопол и към него е приложен 
протокол и заповед във връзка с отваряне на помещението и поставяне 
на книжата и материалите от гласуването в изборите на 26 март 2017 г.

Докладвам го за сведение.
Предлагам точно този тип отчети на кметовете може би да ги 

обособим  в  отделна  папка  или  най-малкото  да  ги  проследим,  за  да 
имаме информация на практика колко помещения от този тип, в които 
имаме  съвместяване  на  изборни  книжа,  се  е  налагало  да  бъдат 
отваряни, а не се съхраняват самостоятелно книжата и материалите от 
тези избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Цачев.

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  –  точка 
четвърта – от дневния ред:

4. Доклад  относно  проект  „Изграждане  и  внедряване  на 
пилотна система за дистанционно електронно гласуване.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с НС-23-

21-4 от 27.03.2017 г. Това е свързан доклад с предходно докладвано от 
мен  писмо  с  приложено  споразумение  за  партньорство  по  проекта 
заедно с Агенцията за електронно управление, като това писмо, колеги, 
ни информира, че днес, тоест, към дата 27 март, от управляващия орган 
е  постъпило  писмо,  с  което  се  искат  необходимите  документи  за 
сключване  на  договор  по  проекта,  включително подписано  от  двете 
страни споразумение за партньорство - да се представи в срок до 30 
март, четвъртък. Тоест, това е утре, като ни молят за информация от 
наша страна дали този срок може да бъде спазен.
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В  оперативен  порядък  е  уточнено  между  председателя  на 
Централната избирателна комисия и мисля заместник-председателя на 
Агенцията за електронно управление господин Йоловски, че предвид 
натовареността  и  служебната  ни  ангажираност  във  връзка  с 
произведените избори и обявяване на резултатите в срока до неделя, 
включително,  няма  да  ни  е  възможно  да  разгледаме  и  да  обсъдим 
проекта, тоест, да върнем отговор.

Така че ще ви моля да гласуваме принципно да ги информираме, 
че след датата на обявяване на резултатите, когато и комисията ще е 
служебно по-малко ангажирана,  ще разгледа внимателно и прецизно 
както  споразумението  за  партньорство,  и  в  частност,  и  ще  върне 
съответните  документи,  които  са  необходими  и  се  изискват  от 
управляващия орган.

Предлагам това да го обективираме в едно кратко писмо. 
Споразумението  е  от  24  март.  Аз  ви  го  докладвах  тогава  за 

сведение предвид времето и периода, в който се намираме. Това писмо, 
което ви докладвам сега, е от дата 27 март.

Не съм изготвила писмото, но то ще бъде много кратичко: „Във 
връзка  с  произведените  избори  и  предстоящото  обявяване  на 
резултатите в срока до 2 април включително, ви уведомяваме, че ще 
можем  да  вземем  отношение  и  да  представим  документи  след  тази 
дата.“ Нещо такова ще съдържа писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  18  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов, 
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следваща  точка  –  точка  пета  –  от 
дневния ред:
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5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи докладчик в зала е госпожа Грозева.
Упълномощавам  госпожа  Мусорлиева  да  води 

заседанието.
 ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешна дата е качена преписка с НС-22-291 
от 29.03.2017 г. Това е иск за обезщетение. Адресирано е до Върховния 
административен  съд  –  Видин,  от  господин  Свилен  Севастакиев 
Маринов. Той е бил заместник-председател на секционна избирателна 
комисия,  като  искът  е  срещу  Централната  избирателна  комисия  – 
юридическо лице, чрез РИК-Видин.

На този етап ви го докладвам за сведение, тъй като не е заведено 
във Видинския административен съд. След като бъдем конституирани 
като страна, те ще ни уведомят, за да дадем своите писмени бележки.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  ли  още  доклади, 
госпожо Грозева? Не, благодаря.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, разпределена ми е преписка с 

два входящи номера – получени последователно в два дни. Единият 
НС-23-100  от  28.03.2017  г.  и  НС-23-100  от  29.03.2017  г.  Същият 
господин Свилен Маринов – тук фигурира само с две имена – е пуснал 
до  нас  и  до  всички  възможни  държавни  органи,  включително  и  до 
председателя на РИК – Видин, до омбудсмана и до "Информационно 
обслужване" АД едно дълго и широко описание относно – според него 
– неправилното протичане на приемане на протоколите и изборите в 
района на Видин, което не отговаря на действителността. Но очевидно 
той гони някакви други цели.

Това  ще  остане  за  сведение.  Ще  ги  прикрепим  към  горната 
жалба.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 
Сидерова.

Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  за  сведение  едно 
писмо, получено по електронната поща с НС-22-289 от 28.03.2017 г., в 
което  се  изразява  становище,  че  са  твърде  много  недействителните 
гласове  в  Турция  и  се  посочва  конкретна  секция,  където  били  16 
процента.

Докладвам ви писмо с НС-04-02-38 от 29.03.2017 г. от Столична 
дирекция  на  вътрешните  работи,  отдел  „Икономическа  полиция“. 
Препратена ни е преписка под вх. № 513000-13-604 от 2017 г. с мнение 
за вземане на отношение по компетентност.

Касае се за сигнал, който е получен по телефона на откритата 
телефонна линия в МВР на 22 март от лице, което е заявило, че не е 
включвано,  не  е  давало  съгласие  да  бъде  включвано  в  списъка  за 
наблюдатели в секция № 62 в община „Подуяне“. 

Снети  са  обяснения  от  няколко  лица.  В  крайна  сметка  се 
установява,  че  това  лице,  което  е  подало  сигнала,  фактически  е 
посочено за член на въпросната секционна избирателна комисия от ПП 
ББЦ.  Затова  с  него  е  осъществен  контакт  от  председателя  на 
секционната избирателна комисия. Лицето е заявило категорично, че не 
желае  в  предстоящите  избори  да  участва  в  комисия  и  не  е  давало 
съгласието си да бъде член на СИК, като съответно по-късно в разговор 
с представител на ПП ББЦ му е заявено, че е станала грешка и същата 
ще бъде отстранена.

Колеги,  аз  мисля,  че  –доколкото  евентуално  става  въпрос  за 
използване на лични данни – предлагам да изпратим тази преписка към 
Комисията за защита на личните данни.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 
Пенев.

Има ли други предложения, колеги? Не виждам.
Режим на гласуване на това предложение.
 Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица 
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Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Заповядайте, господин Пенев, да продължите с докладите си.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад писмото, което 

вчера ви докладвах, с НС-22-280 от 27.03.2017 г.  Ставаше въпрос за 
един сигнал, към който е приложен протокол на секционна избирателна 
комисия,  описващ  нарушение  в  смисъл,  че  заместник-председател  е 
влязъл заедно с избирател в тъмната стая и очевидно след това, освен 
че е бил в стаята за гласуване, след това е пуснал вместо избирателя 
бюлетината в кутията за бюлетини.

Моето предложение във връзка с този сигнал е да го изпратим 
на Районната избирателна комисия – 23.Избирателен район – Красно 
село,  с  указание  колегите  да  изяснят  фактическата  обстановка  във 
връзка със сигнала и приложения протокол и при данни за извършено 
нарушение, да ангажират административно-наказателната отговорност 
на лицето, извършило нарушението.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 
предложения освен това предложение на колегата Пенев? Не виждам.

Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Александър  Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица 
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
 Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  връзка  с  този  доклад,  тъй 

като лицето, подало сигнала, е поискало да бъде уведомено за нашето 
решение, ви предлагам с едно придружително писмо да го уведомим, 
че е изпратена преписката за установяване на фактическата обстановка.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 
Пенев.
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Заповядайте, колега Арнаудов, за Вашия доклад.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви жалба с НС-11-56 

от  28.03.2017  г.,  постъпила  в  Централната  избирателна  комисия  по 
електронната поща в 16,05 ч.  от БСП – Пловдив, срещу Решение № 
152-НС  от  26.03.2017  г.  на  РИК  –  Пловдив.  Това  е  отново 
отхвърлително  решение,  второ  поред.  Явно  трябва  да  разгледаме 
въпроса по същество.  Става  въпрос за онези билбордове в Пловдив. 
Отново не са могли да постигнат съгласие.

В тази връзка ви докладвам и писмо с НС-15 – 323 от 29.03.2017 
г., тоест, от днес, с което РИК-16.Пловдив, ни препраща същата жалба, 
но явно не е счела за необходимо да ни препрати цялата преписка.

Аз ще я изискам тази преписка, въпреки че съм запознат с нея, и 
утре  ще ви предложа проект за  решение,  с  което  ние  да  установим 
нарушението, както вече сме го правили с нашето решение.

Остава за утре. Сега го докладвам за запознаване.
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Бойкинова, 

заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви Определение по 

дело № 3504/2017 г. Това е по жалба на Коалиция Обединение ДОСТ 
срещу  наше  писмо  с  указания  за  изборите  извън  страната.  С  това 
Определение е оставена без разглеждане жалбата на коалицията поради 
липса  на  правен  интерес,  тъй  като  изборите  са  приключили.  Вчера 
беше делото и в закрито заседание съдът е постановил Определение.

Също  така  с  Определение  по  административно  дело  № 
3499/2017 г.  е  оставил  без  разглеждане  жалбата  на  Районен  съвет  – 
Район Искър – БСП за България по същата причина – поради липса на 
правен интерес.

Третото  определение  също  е  по  жалба  на  БСП  за  България 
срещу  наше  Решение  №  4598.  Нашето  решение  всъщност  е 
отхвърлително  срещу решение  на  Районната  избирателна  комисия  – 
Силистра. За община Алфатар, казусът с фейсбук-страницата.

Също  е  оставено  без  разглеждане  поради  липса  на  правен 
интерес и поради това, че е административно-наказателна процедура и 
органът отказва да започне такава.
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Докладвам ви ги за сведение. Ще ги кача във вътрешната мрежа 
в папка с моите инициали за запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
продължаваме със следващ докладчик – това е господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви писмо с НС-10-109 от 

29.03.2017 г., пристигнало в 13,35 ч. Това е сигнал от ПП Движение за 
радикална промяна – Българската пролет, с който чрез Велизар Енчев 
се жалват – качено е във вътрешната мрежа, можете да се запознаете – 
за това, че ПП „Възраждане“ е била качила следния текст на 25.03.2017 
г.  във  фейсбук-страницата  си  и  е  било  подсилено  и  с  платено 
съобщение.  Аз  не  знам  точно  какво  означава  това.  Все  таки,  аз  не 
можах да го намеря за тези 20 минути, а и в самия текст пише, че е 
махнато  веднага  и  те  не  са  могли  да  го  снимат,  за  да  ни  изпратят 
някаква препратка.

Пишело,  че  с  уважение  и  респект  към  Велизар  Енчев,  че 
призовал  всички  свои  симпатизанти  и  приятели  да  гласуват  за  ПП 
„Възраждане“ с бюлетина № 14. Браво, мъжкар!

Той  твърди,  че  никога  никого  не  е  призовавал,  че 
дезинформират и че горепосоченият текст е бил прочетен от над    100 
000 избиратели и, за да може фалшивото съобщение да достигне до по-
голям брой читатели, е използвана услугата на фейсбук.

Втората  част  в  оплакването  е  за  някаква  анкета,  която 
заблуждавала, която според мен ще бъде безспорно за сведение.

По отношение  на  първата  аз  също го  предлагам за  сведение. 
Иска се от нас обаче, заради това, че Антон Хекимян в сутрешния блок 
уличил  лидера  на  „Възраждане“  в  манипулации,  предлагат  ЦИК  да 
поиска  официална  информация  от  сайта  DIR.BG,  който  анулира 
резултати  от  изборната  анкета  заради  манипулация  от  една 
политическа сила. 

Такива анкети аз съм чел много във всички сайтове. Наистина 
по  никакъв  начин  не  се  докосват  до  реалните  резултати,  които  се 
получават след това. Обаче никой не може да им забранява да правят 



21

анкети  освен  в  изборния  и  предизборния  ден.  Но  тук  пък  нямаме 
никакви данни за материала.

Ако ще водим разследване, бихме могли да се домогнем сигурно 
и за това коя карта е дадена, да напишем писмо до сайта DIR.BG и да 
чакаме, но според мен това може да направи и самият жалбоподател и, 
ако има данни за престъпен състав, защото той го уличава в това, че е 
било платено и че картата може да се установи на кого е. Според мен 
той може да си даде сигнала на прокуратурата.

Затова не предлагам и да го препращаме, тъй като за мен не са 
налице законен повод и достатъчно данни за някакъв престъпен състав, 
както се твърди. Не мога да установя и нарушение на Изборния кодекс 
от наличните към момента данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
доклада Ви, господин Ивков.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам такива.
Следващ докладчик е господин Андреев. Заповядайте, господин 

Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е качен един сигнал, получен от Петър 
Николаев Николов, кандидат за народен представител, водач на листата 
на Коалиция от партии „Обединени патриоти“ в 11.МИР-Ловеч, НС-11-
57 от 29.03.2017 г. 

Със  сигнала  този  кандидат  за  народен  представител  ни 
уведомява, че е достигнала до негово знание информация за полагане 
на целенасочени усилия от страна на представители на политическото 
ръководство  на  една  партия  за  промяна  на  резултатите  от  изборния 
процес с цел получаване на мандат в 11.МИР-Ловеч.

С оглед на това и калкулирането на изборните резултати при 
анализа на изборните резултати Централната избирателна комисия да 
положи необходимото внимание с оглед това да не стане и да не се 
получи.

Този сигнал мисля, че следва да го оставим за сведение, тъй като 
с оглед и проведения вчера анализ на несъответствията и приетото днес 
решение то всички евентуални несъответствия вече са анализирани от 
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Централната избирателна комисия и е приета окончателната база данни 
от резултатите в отделните райони.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Андреев.

Колеги, има ли други становища? Не виждам.
Благодаря Ви, господин Андреев.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-18 от 28.03.2017 г. е постъпило писмо 
от  Окръжна  прокуратура  –  Враца,  до  председателя  на  Централната 
избирателна  комисия.  Това  е  по  повод  на  изпратено  от  нас  по 
предложение на колеги от Централната избирателна комисия и, разбира 
се,  с  протоколно  решение  на  ЦИК  относно  законосъобразността  на 
ползваните отпуски от Ценко Кръстев Чоков.

Правен е анализ тук на всички отпуски. Той казва, че другите са 
законосъобразни,  обаче  за  въпросната  заповед  -  №  0454,  с  която  е 
разрешено ползването на платен годишен отпуск за 2008 г. – 9 дни, за 
2009 г. – 30 дни, казва, че е незаконосъобразна в тази й част, като се 
прави анализ, че съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 5 може да ползва 
отпуска,  която се  отнася за  годината,  но работодателят е  длъжен да 
осигури ползването й през следващата календарна година,  но не по-
късно от шест месеца, считано от края на годината.

Отново за деветте дни за 2008 г. и 30-те дни за 2009 г. е погасена 
по  давност.  Посочено  е  кога  е  погасена,  което  влиза  пак  в 
противоречие, разбира се, с …

Изчакваме още едно писмо да получим и вече тогава да направя 
анализ и да предложа някакъв проект на решение.

Благодаря ви.
Сега го докладвам за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ докладчик 

по  тази  точка  –  Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали  –  е  господин 
Сюлейман. Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 
ви  жалба  срещу  Решение  №  150-НС  от  26.03.2017  г.  на  Районната 
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избирателна  комисия  –  16.Пловдив.  Жалбата  е  от  Кирил  Марианов 
Марианов.  Той  е  наблюдател  от  Сдружение  Институт  за  социална 
интеграция.

Припомням,  че  същият  сигнал  беше  постъпил  в  Централната 
избирателна  комисия  на  25.03.2017  г.  и  ние  по  този  сигнал  на 
26.03.2017 г. – в деня на изборите – се произнесохме с Решение      № 
4655-НС от 26.03.2017 г., като установихме нарушение на чл. 205, ал. 1 
и  ал.  2  от  Изборния  кодекс.  В  същото  време  и  с  това  решение 
постановихме  премахването  на  публикацията  от  съдържанието  на 
онлайн изданието „Пловдив24.БГ“.

В тази връзка аз на този етап докладвам за сведение тази жалба, 
тъй като решението на Районната избирателна комисия – 16.Пловдив, е 
отхвърлително и по същество жалбоподателят моли същото решение да 
бъде отменено и да се произнесем по същество. На практика ние вече 
това сме го направили. На следващото заседание аз ще ви предложа 
проект на решение, с което да отменим решението на РИК-16.Пловдив, 
№ 150-НС от 26.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Сюлейман.

Уважаеми колеги,  продължаваме със  следваща точка  –  точка 
шеста – от дневния ред:

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

Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЧМИ-15-22 от 28.03.2017 г. Това е писмо от ОИК – Царево, във 
връзка с частичния избор на 30 април 2017 г. Те ни уведомяват, че са 
приели решение относно единната номерация на избирателната секция, 
съобразявайки се с наше Решение № 15-30 от 2015 г.

Докладвам ви го за сведение и с това напомням за предстоящите 
частични избори на 30 април 2017 г.

Уважаеми колеги, докладвам ви НС- 03-70 от 28.03.2017 г. По е-
mail сме получили писмо от администрацията на Министерския съвет с 



24

приложено писмо до тях от Печатница „ДЕМАКС“ АД във връзка с 
унищожаването  на  технологичния  брак  и  печатните  форми  от 
изработените изборни книжа – протоколи на СИК и на РИК и други за 
изборите на 26 март 2017 г.

Уведомяват ни с оглед на това при проявено желание от страна 
на  Централната  избирателна  комисия  да  можем  да  участваме.  Аз 
считам,  че  не  се  налага  да  участваме  с  оглед  на  липсата  на  наша 
компетентност и наше участие в процедурата по възлагане. Това е за 
изборните книжа.

Предлагам в отговор да изпратим писмо до администрацията на 
Министерския  съвет  и да  ги  уведомим,  че  Централната  избирателна 
комисия няма да участва при унищожаването на изборните книжа и 
материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги, има ли коментари, въпроси? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Александър  Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в папка „Покани за 

семинари“ ще намерите заедно с другите и ЦИК-00-358. Докладвам го 
за сведение. При проявен интерес въз основа на протоколното решение 
членовете на Централната избирателна комисия могат да участват, като 
заявят желание.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  № НС-15-318  от  28.03.2017  г.  По 
електронната поща са ни изпратили сканирани решения на Районната 
избирателна комисия в район № 17.Пловдивска област за отваряне на 
чувалите  и  преброяване  на  гласовете  в  посочените  секции. 
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Предполагам, че ще ги получим и в оригинал. В момента, в който се 
получат,  предлагам  при  приемането  и  връщането  в  хранилището  на 
Централната  избирателна  комисия  на  екземплярите  от  протоколи от 
"Информационно обслужване" АД и тези копия от решения да бъдат 
приобщени към документите на РИК-17.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Няма възражения по предложението? 
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, още една покана с вх. № НС-00-

340 от 28.03.2017 г.  Моля да се запознаете с нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо 

Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги,  ще докладвам едно 

решение. С вх. № НС-15-321 от 29.03.2017 г. Районната избирателна 
комисия – Монтана, ни е изпратила разпечатките, които са издадени от 
"Информационно обслужване" АД относно изготвянето на проект на 
протокола,  както и списък А и списък Б на кандидатите  за  народни 
представители  с  оглед  получилите  гласове  и  страниците  от  първия 
екземпляр на протокола с фабр. № 4120247, каквито указания сме били 
записали в приемо-предавателния протокол.

Докладвам  го  за  сведение  и  ще  го  подредим  долу  и  ще  го 
предадем в нашия архив.

С  вх.  №  НС-15-320  от  29.03.2017  г.  Районната  избирателна 
комисия – Смолян, ни е изпратила разпечатката на "Информационно 
обслужване" АД за предложение за районен протокол, за решение, че 
няма избран независим кандидат, както и за съответствие на номерата 
на  секциите,  което  също е  материал,  който издава  "Информационно 
обслужване" АД и е необходим да остане при нас.

С вх. № НС-15-319 от 29.03.2017 г. сме получили от Районната 
избирателна комисия – Ловеч, копие от синия екземпляр от протокола 
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на  Секция  №  111800081,  за  което  е  имало  забележка  в  приемо-
предавателния протокол между нас и Районната избирателна комисия.

Тези трите писма са за сведение и долу за подреждане в нашето 
хранилище.

С вх. № НС-15-316 от 27.03.2017 г. по е-mail, като съответно от 
днешна  дата  има  пристигнало  с  поща,  имаме  представено  писмо от 
Районната избирателна комисия – Ямбол, с което ни уведомява, че във 
визуализираните данни, които са качени от техния изчислителен пункт, 
има допусната грешка отново в броя на преференциите на кандидат   № 
4 в листа № 10. Тази грешка се установи при контролните проверки и 
ние сме я отстранили.

С  вх.  №  НС-22-281  от  27.03.2017  г.  сме  получили  сигнал  – 
настояване,  от  госпожа  Диана  Йончева  Йончева,  гр.  София, 
23.Избирателен  район,  с  който  тя  твърди,  че  в  секцията,  в  която  е 
гласувала - № 2346090001, мисля, че това е район „Лозенец“ – не са 
нанесени преференциите, които тя е подала за кандидат № 3. Нищо не 
може да се направи, тъй като не са констатирани грешки при такива 
преференции. Действително в самия сканиран протокол срещу № 3 на 
съответната кандидатска листа под № 4 няма нанесени преференции. 
Но няма начин ние да установим наличието или не или дали тя твърди 
правилно. Най-вероятно жената твърди правилно. 

Моля да й отговорим, че при корекция на несъответствията не е 
възможно  да  бъде  отстранено  това  несъответствие.  Обжалването  на 
изборните резултати става пред Конституционния съд по съответния 
текст от Кодекса. 

Имам две изостанали неща, които са от 27 март.  Едното е за 
дошли  по  пощата  материали  с  придружително  писмо  по  жалба  на 
господин Сабри Севгин Шукри от Районната избирателна комисия – 
Разград,  по която ние се  произнесохме по дошлите по електронната 
поща сигнали. Това е за сведение и за приобщаване към преписката.

С  вх.  №  НС-22-202  от  27.03.2017  г.  ми  е  разпределена  една 
уточняваща  молба  от  господин  Данаил  Генчев,  която  е  свързана  с 
извършената проверка в район „Слатина“ относно адресна регистрация, 
за която ни беше сигнализирал, която не е и в нашата компетентност. А 



27

в предизборния ден ви докладвах, че от район „Слатина“ ни отговориха 
с официално писмо за действителната регистрация на лицата. Ние не 
можем  да  се  занимаваме  с  въпроса  за  гражданската  регистрация  на 
лицата, даже не можем да се занимаваме и с избирателните списъци. 
Мисля,  че  с  действията,  които  предприехме,  отнасяне  на  неговия 
сигнал към единствения компетентен орган – районната администрация 
– че сме изчерпали възможностите си. 

Затова следва да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмата,  които 

докладва госпожа Сидерова.
Режим на гласуване.
Гласували  16  членове на  ЦИК:  за  –  16 (Александър  Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Колеги, продължаваме със следващ докладчик в зала, а това е 

господин Андреев. Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение постъпило писмо с вх. № НС-22-263 от 25.03.2017 г., с което 
секретарят на община Карнобат госпожа Красимирова ни уведомява за 
това,  че  в  бланката-чернова  за  попълване  на  преференциите  има 
допусната грешка, като два пъти се повтаря № 45.

В тази връзка още преди изборния ден се свързах – но не можах 
да  го  докладвам  –  с  госпожа  Красимирова  в  случаите  да  се  дадат 
указания на ръка да бъде поправено „44“ и „45“, за да могат да бъдат 
използвани бланките-чернови.

Затова ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.
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Следващ  докладчик  в  зала  е  госпожа  Грозева.  Заповядайте, 
госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-06-68 от 
27.03.2017 г. по електронната поща, а на 28.03.2017 г. под същия номер 
сме  получили  в  оригинал  писмо  от  кмета  на  община  Вълчедръм,  с 
което  ни  е  изпратил  документацията  във  връзка  с  отваряне  на 
помещението, което ние разрешихме с наше Решение № 4287-ПВР от 
11.02.2017 г.- акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок 
на съхранение, опис на документи, подлежащи на запазване, протокола 
от извършеното отваряне.

Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  благодаря, 

госпожо Грозева.
Следващ  докладчик  в  зала  е  госпожа  Матева.  Заповядайте, 

госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  засега 

само  за  сведение,  че  са  постъпили  документи,  които  отчитат 
изпълнението на договора с Фокус нунти във връзка с разяснителната 
кампания  на  ЦИК  и  излъчването  на  аудиовизуални  произведения. 
Входящият № е НС-25-10 от 28.03.2017 г. 

Ще го дам на юрисконсулта и главния счетоводител за проверка 
и след становище ще го докладвам отново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 
Нейкова.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за Вашия доклад.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-23-99 от 

27.03.2017 г. сме получили писмо от Комисията за защита на личните 
данни относно образувано при тях производство по жалба, подадена от 
Стефанка Георгиева Василева.  Те ни молят да предоставим заверено 
копие на заявление с вх. № от 2014 г. Това е за парламентарните избори 
на  5  октомври  2014  г.за  регистрация  на  застъпници  в  избирателни 
секции извън страната на партия АТАКА.
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Предлагам  ви  да  възложим  на  администрацията  да  подготви 
необходимите документи.

С вх. № НС-03-69 от 27.03.2017 г. от Министерския съвет са ни 
препратили по компетентност сигнал от Коалиция на недоволните по 
отношение на участието на Коалиция Обединение ДОСТ в изборите за 
народни представители.

Аз  този  сигнал  ви  го  докладвах.  Той  беше  адресиран  и  до 
Централната избирателна комисия и ЦИК е предприела необходимите 
действия. Така че ви го докладвам за сведение.

С вх. № МИ-15-126 от 29.03.2017 г. сме получили уведомление 
от Общинска избирателна комисия – Иваново, с приложени към него 
съответните  документи  относно  предсрочно  прекратяване  на 
пълномощията  на  кмета  на  кметство  Тръстеник,  община  Иваново, 
област Русе.

Предлагам ви да изпратим писмо до ГД ГРАО относно броя на 
населението  в  кметството  с  оглед  предприемане  на  последващи 
действия по насрочване на избори за кмет на кметство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
подлагам на гласуване изпращане на писмо до ГД ГРАО.

Режим на гласуване.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик, а това 

е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, днес приключи обработката на 

списъците за гласуване извън страната за предаването им за проверка 
съгласно  наше  Решение  №  4527-НС  от  17.03.2017  г.  Свързах  се  в 
оперативен порядък с господин Гетов и се уточнихме утре в 10,30 ч. да 
стане предаването с приемо-предавателен протокол, като ви моля във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали има едно писмо, което е 
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традиционното.  „Приложено  ви  изпращаме  списъците  за  гласуване 
извън страната за извършване на проверка по реда на цитираното от 
мен решение. Последните ще бъдат предадени с приемо-предавателен 
протокол“. Възложила съм да качат и приемо-предавателния протокол, 
за да го видите. 

Моля да го гласуваме принципно, за да може да приключим и с 
това своевременно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 
Ганчева  –  изпращане  на  ГД  ГРАО  списъците  на  гласувалите  извън 
страната за проверка.

Режим на гласуване.
Гласували  13  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Таня  
Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Колеги,  следващ  докладчик  е  госпожа  Цанева.  Заповядайте, 

госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-

290  от  29.03.2017  г.  с  въпроси,  изпратени  ни  по  е-mail  от  Диан 
Георгиев,  живеещ  в  чужбина.  Въпросът  му  е  защо,  след  като 
Конституционният съд отмени санкцията за задължително гласуване, 
още фигурира отметката „не подкрепям никого“.

Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева. Това е Вашият доклад. 
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо 

Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  получила  съм  –  то  е 

наименовано – жалба, но по-скоро е писмо. Казва: „Здравейте! Казвам 
се  Миладин  Миладинов.  Гласувах  в  ПСИК  в  с.  Сапарева  баня  за 
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Коалиция Реформаторски блок и отбелязах № 3 като преференциален 
избор.  Но,  като  е  направил  справка  в  протокола  на  СИК,  който  е 
публикуван,  с  изненада  е  видял,  че  неговата  преференция  я  няма. 
Казва: „Най-учтиво настоявам да бъдат прегледани отново бюлетините 
и  гласът  да  ми  бъде  отчетен  правилно.  Прилагам  ви  и  сканирания 
протокол“. Аз също видях протокола и, да, под № 3 няма отбелязана 
преференция.

Изготвила съм отговор, който моля да погледнете в моята папка, 
в  който му отговаряме следното:  че  преброяването на бюлетините и 
установяването на резултатите от гласуването в секцията в протоколите 
на СИК е единствено от компетентността на секционните избирателни 
комисии, а в съответствие с правомощията си ЦИК прие Решение № 
4666,  което  одобри  анализ  на  несъответствията  при  повторното 
въвеждане  на  данните  от  екземплярите  и  протоколите  на  СИК  и 
сравняването им с данните и съответно информацията е публикувана. 
Аз направих справка.  Точно в  този протокол няма несъответствия  в 
анализа, но с нашата компетентност това е, което сме направили. 

Виждам,  че  и  други  колеги  имат  такива  писма  –  и  колегата 
Сидерова,  и аз имам още едно. Ако считате,  че още нещо трябва да 
допълним, моля за вашите бележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 
коментари и предложения? Не виждам.

Подлагам на  гласуване този отговор и  свързания  с  него друг 
отговор на госпожа Бойкинова.

Режим на гласуване.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Колеги, нека да чуем свързан доклад от господин Райков, за да 

гласуваме и това писмо с идентично съдържание, предполагам.
Заповядайте, господин Райков.
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МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, току-що ми беше разпределено с 
вх. № НС-11-58 от 29.03.2017 г., което е абсолютно свързан доклад и ви 
предлагам същия отговор. Това е до Централната избирателна комисия 
от  Българската  социалистическа  партия  –  Областен  съвет,  Варна, 
откъдето твърдят, че преференциите са пренесени на № 3 вместо на № 
6, но не се губят гласовете.

Предлагам да използваме същия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Райков.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване отговора на госпожа 

Бойкинова  като  отговор  и  на  писмото,  разпределено  на  докладчик 
господин Райков.

Режим на гласуване.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, дойде и моят ред.
На първо място,  уважаеми колеги,  ви  моля във връзка,  както 

преди  малко  и  госпожа  Солакова  подсети,  с  организацията  на 
частичните  местни  избори  на  30  април  2017  г.  да  публикуваме  на 
нашата интернет-страница, както и да информираме медиите, че на 30 
март  изтича  срокът,  в  който  граждани  на  други  държави-членки  на 
Европейския съюз, които отговарят на условията на Кодекса и желаят 
да бъдат вписани в избирателните списъци, как могат да направят това 
и също така по отношение на печатните медии и онлайн-новинарските 
услуги, които следва да публикуват своите условия и цени, идентични 
към  всички  партии,  коалиции,  местни  коалиции  и  инициативни 
комитети.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тези две съобщения, 
които да бъдат публикувани на нашата интернет-страница и изпратени 
до медиите.
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Режим на гласуване.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Давам думата на господин Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило запитване по електронната ни поща с вх. № МИ-
06-207 от 28.03.2017 г., публикувано е във вътрешната мрежа в папка с 
моите инициали. 

Запитването  е  от  кмета  на  община  Божурище.  В  него  се 
изяснява, че всъщност общинската администрация макар и по щат да 
има двама заместник-кмета, всъщност има само едно назначено лице, 
като  това  лице,  което  изпълнява  длъжността  заместник-кмет,  е 
същевременно общински съветник, но в друг район, а именно в община 
Своге,  което  не  е  пречка,  за  да  заема  и  изпълнява  и  длъжността 
заместник-кмет.

Въпросът е  всъщност,  ако се налага по някаква причина този 
човек  временно да  изпълнява  длъжността  кмет  поради отсъствие  на 
кмета,  дали  това  е  основание  и  причина  да  бъдат  прекратени 
пълномощията на общинския съветник в Общинския съвет в Своге?

Колеги, доколкото се касае за два различни изборни района и 
тъй като смятам,  че  не е  налице пречка лицето да съвместява  двете 
функции,  ви предлагам да  отговорим, че  не  е  налице пречка  и  не  е 
необходимо  да  се  прекратяват  пълномощията  предсрочно  на 
общинския съветник в Общински съвет – Своге, за времето, за което 
ще замества кмета на община Божурище.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  нека  да  върнем  за 
доклад към госпожа Алексиева и ще помислим по въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
моля  ви,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  да 
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погледнете писмо с вх. № НС-00-298 от 28.03.2017 г. Моля, погледнете 
го.

Уважаеми  колеги,  предлагам  да  удовлетворим  искането  на 
лицето, като предоставим копие от тези две писма.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  16  членове на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против 
–  няма.

Предложението се приема. 
Колеги,  продължаваме  със  следващия  докладчик  –  това  е 

господин Баханов. Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, от Областна дирекция 

на  МВР  –  Русе,  с  вх.  №  НС-04-02-39  от  29.03.2017  г.  главният 
разследващ полицай ни уведомява, че се води досъдебно производство 
и  искат  информация относно едно  лице  –  Бюрхан Абазов  Адамов с 
посочено ЕГН и адрес дали е регистриран като кандидат за народен 
представител  в  проведените  на  26.03.2017  г.  избори  за  44  Народно 
събрание и ако можем да им отговорим в листата на коя политическа 
партия е бил регистриран като кандидат за народен представител.

Направена е справка, уважаеми колеги, че същото лице е било 
регистрирано в 19.Избирателен район – Русе, от Партия Движение за 
права и свободи. Изпращаме им разпечатка от входящия регистър на 
кандидатите за народни представители и ги уведомяваме в този смисъл.

 Госпожо председател, моля да го подложите на гласуване това 
писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Баханов.

Уважаеми колеги, моля, гласувайте.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  



35

Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Моля, продължете докладите си, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-04-02-24 от 

29.03.2017 г. от Столична дирекция на вътрешните работи във връзка с 
назначена  по  тяхно  досъдебно  производство  съдебно-графическа 
експертиза за обекти, които са посочени на две страници на писмото, от 
списъка на гласоподаватели, подкрепящи регистрация на Инициативен 
комитет,  представляван  от  Николай  Иванов  Драганов,  за  участие  в 
информационно-разяснителната  кампания  по  въпросите  на 
националния  референдум  на  06.11.2016  г.  желаят  да  им  се  осигури 
организация за допускане на експерт от СДВР по въпросните списъци и 
да им се отговори писмено къде физически са въпросните списъци, на 
коя дата е възможно да се допусне експерта да извърши разследването 
и телефон за връзка със служител от ЦИК, който да бъде натоварен с 
организацията за допуск на експерта.

Подготвил съм отговор със стандартния текст, че вещото лице 
може да дойде след предварителна уговорка на адреса на Централната 
избирателна  комисия,  където  да  извърши  въпросната  графическа 
експертиза. Ако искат да им посочим лице за контакт, да запиша Стоян 
Русинов, като запиша служебния телефон на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
подлагам на гласуване този отговор.

Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Александър  Андреев, 
Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева, Севинч Солакова); против –  няма.

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, ние говорихме в оперативен порядък, но не се 

уточнихме с решение на ЦИК, че всъщност утре публично ще обявим 
резултатите в 12,00 ч.
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Колеги, нека това да го гласуваме, както и да гласуваме едно 
съобщение, което да публикуваме на страницата ни.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева, Севинч Солакова); против –  няма.

Предложението се приема. 
Моля, продължете с докладите си, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-04-02-1.1 от 

29.03.2017 г. от Първо РУ на МВР ни искат кои наши служители – три 
имена,  ЕГН,  адрес,  телефон  за  връзка  –  са  приели  и  обработили 
заявление за регистрация на Инициативен комитет,  представляван от 
Димитър  Николов  Митов  и  списъка  на  гласоподавателите,  в  който 
фигурира въпросна посочена страница.  Кога  и кой,  три имена, ЕГН, 
адрес и телефон е подал заявлението и списъка на гласоподавателите.

Уважаеми колеги, обръщам внимание на третия абзац, който е 
подчертан и с който ни обръщат внимание на това, че в наше писмо, 
изх.  №  -  цитират  го  –  „сте  предоставили  само  двете  имена  на 
служителите  на  ЦИК,  приели документите,  което  е  недостатъчно  за 
тяхното установяване.

Посочвам  им  писмото,  в  което  съм  записал:  документите  са 
подадени от еди кои си – пак повторно ги искат – посочил съм адрес и 
телефон. Те са приети в ЦИК от Метин Сюлейман и Камелия Нейкова, 
членове на ЦИК.

Сега да им отговоря: обръщаме ви внимание, че лицата, които са 
посочени,  не  са  служители,  а  членове  на  ЦИК  и  могат  да  бъдат 
установени.

Уважаеми  колеги,  предлагам  отговор,  че  лицата  не  са 
служители, а членове на ЦИК, както сме посочили в предходно наше 
писмо,  и  могат  да  бъдат  установени  на  адреса  на  Централната 
избирателна  комисия  и  съответно  призовани  като  свидетели,  без  да 
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посочвам  трите  имена,  адрес  и  телефон  за  връзка.  А  телефонът  за 
връзка е посочен на сайта на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим на 
гласуване.

Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Александър  Андреев, 
Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова); против –  няма.

Предложението се приема. 
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с получено в 

Централната  избирателна  комисия  писмо  с  вх.  №  ПВР-04-02-47  от 
13.03.2017 г.  с искане по чл.  159 от НПК относно едно лице дали е 
гласувало  на  последните  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 
Република България и, ако да, къде, да се представят всички документи 
по повод гласуването му в чужбина и адрес, посочен от лицето най-
вече в декларация. 

Има гласувано писмо от Централната избирателна комисия до 
господин Иван Гетов, главен директор на ГД ГРАО в МРРБ, което му 
изпратихме по компетентност това искане за установяване адреса на 
лицето.  Имаме  вх.  №  ПВР-04-03-2  от  24.03.2017  г.  до  Ивилина 
Алексиева с копие до госпожа Мария Делчева, разследващ полицай при 
Първо  РУ  на  МВР,  в  което  е  посочено,  че  лицето  не  фигурира  в 
избирателни  списъци  на  СИК  в  чужбина  от  произведените  на 
06.11.2016 г. изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и 
са  посочили  на  база  данни  „Население“  адресната  регистрация, 
постоянен и настоящ адрес на въпросното лице.

Считам, че не трябва да го препращаме, тъй като виждам, че има 
и копие до госпожа Делчева, която е разследващ полицай в Първо РУ 
на МВР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  благодаря, 
господин Баханов.



38

Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте, господин 
Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 
Колеги,  съгласно  подписания  договор  с  преброителя  негово 
задължение беше в тричасов срок от предаване при нас и приемане на 
анализа  на  несъответствията  да  ни  предоставят  всички  окончателни 
данни относно проведените изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. 

В Деловодството ни преди около 15 минути е заведено под № 
НС-00-199  от  29.03.2017  г.  една  папка  с  документи,  която  съдържа 
базата  данни с информацията от секционните протоколи, въведени в 
РИК,  второ,  актуализираната  база  данни  с  информацията  от 
секционните протоколи, трето, сканираните протоколи на СИК и РИК 
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., справка за 
извършения  анализ  на  несъответствията  с  отразени  решенията  на 
работната група за анализа на несъответствията на ЦИК, изчисленията 
по методиката в Приложение № 1 на Изборния кодекс за определяне на 
резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори 
за народни представители и сумарни числови данни от гласуването на 
изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Информацията по т. 1 – 6 е предоставена на технически носител 
–  DVD – като информацията  по т.  5  и  т.  6,  тоест,  изчисленията  по 
методиката и сумарните числови данни са представени и на хартиен 
носител.

Предлагам,  тъй  като  това  е  оформено  в  приемо-предавателен 
протокол,  прегледал  съм  нещата,  всичко  е  налично,  Централната 
избирателна  комисия  да  приеме  протоколно  решение,  че  приема 
предоставените  материали  и  да  упълномощим  председателя  и 
секретаря на Централната избирателна комисия да подпишат приемо-
предавателния протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Христов.

Уважаеми колеги, чухте предложението. Има ли коментари? Не 
виждам.
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Режим на гласуване.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Александър  Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  няма.

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  информацията  от  този  диск  ще  бъде 

публикувана във вътрешната мрежа, а самият диск ще се съхранява в 
касата при председателя.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Само да допълня, че може би утре, след 
като приемем окончателните данни, ще качим на сайта на Централната 
избирателна  комисия  и  данните  в  машинно  четим  вид.  Те  са 
подготвени,  но  утре,  когато  вземем  окончателно  решение,  тогава 
предлагам да вземем и това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Христов.

Колеги,  следващ  докладчик  е  господин  Ивков.  Заповядайте, 
господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-37 от 
29.03.2017  г.  от  Министерството  на  вътрешните  работи.  То  ни  е 
върнало  отговор,  като  е  установило  адреса  на  лицето  Александър 
Иванов Атанасов и трите му имена. Това е във връзка с наше Решение 
№ 4452 за интервюто му по Българското национално радио,  в което 
имаше обидни квалификации за Бойко Борисов.

Това вече може да отиде за изготвяне на акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви  за 

информацията, господин Ивков.
Колеги, давам думата на госпожа Сидерова за предложение за 

включване на нова точка в дневния ред.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  моля  да  включим нова  точка 

„Отказ  от  кандидат  за  народен  представител  да  бъде  обявяван  за 
народен представител.“
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  включването  на  тази  точка  в 
дневния ред като т. 6а.

Режим на гласуване.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Александър  Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против –  1 (Владимир Пенев).

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, давам 15 минути почивка.

(след почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в 
залата  присъстват  14  членове  на  Централната  избирателна  комисия. 
Имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание. 
Колеги,  стигнахме  до  новата  т.  6а,  в  която  докладчици  са 

госпожа Сидерова, след което – госпожа Бойкинова.
 Госпожо Сидерова, заповядайте да си представите проекта на 

решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът на решението е с № 4644 във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 
Колеги,  с  вх.  №  НС-10-110  от  29.03.2017  г.  е  постъпило 

заявление от господин Хасан Азис Исмаил, регистриран като кандидат 
за  народен  представител  в  изборен  район  №9.Кърджалийски,  от 
листата на Партия Движение за права и свободи, с която молба моли да 
бъде заличен от кандидатската листа на Партия ДПС в Изборен район 
№ 9.Кърджалийски,  както и да не бъде обявен за избран за народен 
представител от същата листа в същия изборен район.

Подготвила съм проекта за  решение, с  който съм уважила по 
същество заявлението на господин Исмаил. Виждате го на екраните си. 
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Приела съм, че на основание чл. 302 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 от 
Изборния  кодекс  той  следва  да  бъде  заличен  от  листата  на  Партия 
Движение за права и свободи.

Тук колегата Камелия Нейкова подсказа, че през 2009 г. само че 
при  действието  на  Закона  за  избори  за  народни  представители,  но 
текстовете за избора бяха идентични с настоящите, основни текстове не 
са променяни, сме приемали решение с диспозитив „уважава молбата 
на народния представител …“ с три имена и ЕГН и съответния изборен 
район. Тогава са били двама, които са подали молба.

Така че тогава така е звучал диспозитивът.
Аз лично считам, че следва да бъде заличен от листата и може 

да бъде направено това до момента, до който не сме обявили лист А и 
лист Б, тоест, не сме обявили резултатите, защото ние в момента сме 
направили  само  едни  корекции  на  несъответствията  и  нямаме  още 
обявени резултати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Колеги, откривам разискванията.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, вижте моя проект. Аз по друг 

начин съм приела. Проектът е с № 4645. Аз съм приела, че тъй като 
заявлението  е  подадено  преди  обявяване  на  имената,  обявяване  на 
списък А и списък Б съгласно чл.  298, ал.  3 следва срещу името на 
лицето  да  се  отбележи  решението  на  ЦИК  за  необявяването  му  за 
избран. Да уважим искането и диспозитивът да бъде „да не обявява за 
избран“.  Но, ако пък приемете предложението на колегата Сидерова, 
ще го променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В решението от предишната година, в 
който в мотивите съвсем накратко е написано искането от постъпилите 
тогава молби „да не бъда обявен за избран за народен представител“. 
Били са две лица, които са подали молба специално за това решение, 
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след  което  в  диспозитива  просто  сме  уважили  техните  молби,  без 
никакви други разяснения.

Основанието тогава е било общото правомощие. Все едно сега 
да бъде чл. 57, ал. 1, т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Колеги, при тези три варианта все пак ЦИК трябва да стигне до 
някакво разбиране. Разбира се, има и четвърто, различно, разбиране от 
тези. Ще дам думата на господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И трите варианта са възможни, но и трите са 

противозаконни  и  неправилни  според  мен.  Аз  считам,  че  не  е  в 
правомощията на Централната избирателна комисия да обявява нито за 
заличен,  нито  да  не  обявява  избран  народен  представител  за  такъв. 
Централната избирателна комисия има ясното задължение по чл. 300, 
ал. 2 да обяви фактите такива, каквито са, особено пък фактите относно 
избора на един кандидат за народен представител. Неговата воля да не 
бъде  народен  представител  няма  абсолютно  никакво  значение  към 
настоящия момент. Той разполага с възможността да подаде оставка по 
чл.  302  да  бъдат  прекратени  пълномощията  му  като  народен 
представител предсрочно.

Далечна и съвсем неправилна е логиката и позоваването на чл. 
255, че видиш ли, сегашното му заявление се явявало като оттегляне на 
съгласието,  защото,  първо,  ние отдавна приключихме и то не ние,  а 
районните  избирателни  комисии,  които  само  са  компетентни  с 
регистрация на кандидатските листи. Кандидатските листи и промени в 
тях, регистрациите можеха да се правят до 32 дни преди изборния ден, 
има си и съответния начин преди произвеждане на изборите да бъдат 
заменяни и да бъдат извършвани промени в листите.

Това  е  едно  отдавна  приключило  производство.  Хората  са 
гласували за този човек и ние трябва да обявим резултатите  такива, 
каквито са. Всякакво друго решение ще бъде неправилно и аз няма да 
го подкрепя.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Уважаеми  колеги,  моля  ви  за  вашите  становища  относно 
диспозитива – уважава, да не обявява или заличава – трябва да стигнем 
до консенсус.

Уважаеми колеги,  има три варианта.  Затова,  колеги,  аз  ще ги 
предложа за гласуване по реда на постъпването им.

Първият  вариант,  който  госпожа  Сидерова  предлага,  е 
„заличава“.

Уважаеми  колеги,  нека  да  видим  дали  ЦИК  счита,  че  този 
диспозитив е прецизен.

Подлагам на гласуване диспозитив със „заличава“.
Гласували  18  членове на  ЦИК:  за  –  12 (Александър  Андреев, 

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  
Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –  6 
(Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  
Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Предложението се приема. 
Прие се този диспозитив.
Уважаеми  колеги,  други  коментари  имаме  ли.  Това  беше  по 

отношение на диспозитива. Сега ще говорим по решението. Имаме ли 
коментари по решението?

Заповядайте, господин Ивков, за обяснение на отрицателен вот.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Решение,  с  което  заличаваме  от  листа 

кандидат  за  народен  представител,  след  като  вече  са  произведени 
изборите  и  е  гласувано,  е  абсолютно  незаконосъобразно.  Това  не  е 
изобщо в правомощията на Централната избирателна комисия и води 
до обявяване на неистински резултат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Заповядайте, господин Панев, за обяснение на отрицателен вот.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Съображенията ми са абсолютно същите 
като  на  колегата  Ивков  и  считам,  че  такова  решение  е 
незаконосъобразно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Пенев.

Има ли други желаещи за обяснение на отрицателни вотове? Не 
виждам.

Уважаеми  колеги,  в  такъв  случай  имаме  ли  коментари  по 
проекта във връзка с правните основания?

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Получих предложение в абзаца „С оглед 

на изложеното и на основание….“ да отпадне „във връзка с чл. 255, ал. 
1, т. 3“. Ще остане само горе в мотивната част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  приемаме 
ли това предложение, за да го подложа на гласуване с тази корекция? 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни 
проект на решение заедно с автокорекцията, която си направи госпожа 
Сидерова.

Режим на гласуване.
Гласували  19  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Александър  Андреев, 

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева); против – 2 (Владимир Пенев, Ивайло Ивков).

Решението се приема.
Решението има № 4667-НС.
Колеги, има ли желаещи за обяснение на отрицателни вотове? 

Вие вече изложихте ясно и детайлно своите отрицателни вотове.
Колеги,  преминаваме към следващия проект на  решение – на 

госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-10-

111 от 29.03.2017 г.  заявление от Ивелин Якимов Розинов, който ни 
казва,  че  е  регистриран  като  кандидат  за  народен  представител  в 
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Изборен район № 4-Великотърновски, от листата на Движение за права 
и свободи.

С настоящото заявява искане да бъде заличен от кандидатската 
листа на Партия ДПС, както и да не бъде обявен за избран за народен 
представител.

Предлагам ви, както в предходното решение, да приемем, че по 
съществото  си  заявлението  представлява  оттегляне  на  съгласие  на 
кандидата  по  чл.  255,  ал.  1,  т.  3  от  Изборния  кодекс  за  участие  в 
изборите, което е необходимо изискване за регистрация.

При положение, че такова съгласие вече не е налице, ЦИК не 
може да обяви лицето за избрано за конкретната  кандидатска  листа, 
поради което ви предлагам да заличим от листата на Партия ДПС в 4-
ти Изборен район Ивелин Якимов Розинов в произведените изборите за 
народни представители на 26 март 2017 г., като основанията са чл. 57, 
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  проект  на 
решение.

Режим на гласуване.
Гласували  19  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Александър  Андреев, 

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева); против – 2 (Владимир Пенев, Ивайло Ивков).

Решението се приема.
Решението има № 4668-НС.
Заповядайте, господин Ивков, за обяснение на отрицателен вот.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Решение,  с  което  заличаваме  от  листа 

кандидат  за  народен  представител,  след  като  вече  са  произведени 
изборите  и  е  гласувано,  е  абсолютно  незаконосъобразно.  Това  не  е 
изобщо в правомощията на Централната избирателна комисия и води 
до обявяване на неистински резултат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Продължаваме с трети проект на решение. Заповядайте, госпожо 
Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви заявление с вх. № 
НС-11-59 от 29.03.2017 г. от Венка Петрова Кутева-Цветкова, кандидат 
за народен представител от 4-ти Изборен район – Великотърновски.

Със заявлението се прави искане да не бъде обявена за избрана 
за народен представител от кандидатската листа на БСП за България и 
иска да се обяви за избран следващия от листата.

Както  и  в  предходното  решение,  приемаме,  че  по  същество 
заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 
255, ал. 1, т. 3 за участие в изборите, което е необходимо изискване за 
регистрация. При положение, че такова съгласие вече не е налице, ЦИК 
не може да обяви лицето за избрано от конкретната кандидатска листа 
и следва да уважи направеното искане.

Поради  всичко  това  ви  предлагам  да  заличим  от  листата  на 
Коалиция БСП за България в 4-ти Изборен район на Венка Петрова 
Кутева-Цветкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни 
проект на решение.

Режим на гласуване.
 Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 17 (Александър Андреев, 

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева); против – 2 (Владимир Пенев, Ивайло Ивков).

Решението се приема.
Решението има № 4669-НС.
За  обяснение  на  отрицателен  вот  давам  думата  на  господин 

Ивков. Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Прочетох  и  заявлението,  което  е 
пристигнало  по  факс  или  на  ксерокопие  –  предполагам,  че  не  е 
оригинал.  По  този  начин  освен  всичко  друго,  което  изявих,  ние 
създадохме  един парадокс  да  караме  хората  да  попълват  саморъчно 
декларациите  си по изборните  секции в  чужбина,  а  в  същото  време 
приемаме  най-важното  –  обявяването  на  избора  за  меродавно  дори, 
като пристигне при нас, без да знаем дали изобщо е подписано от този, 
за който се изявява, че ни го е изпратил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 
Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание утре, 30.03.2017 г. в 10,30 ч.
(Закрито в 17,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.
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