
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 284 

На 26 октомври 2015 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Ситуацията във връзка с приемането на изборните книжа и 

материали,  предавани  от  секционните  избирателни  комисии,  от 

общинската избирателна комисия в София. 

2. Определяне  на  структурата  на  8-цифрения  номер  на 

бюлетината за гласуване в изборите за кметове за гласуване във ІІ 

тур. 

І.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, 

Росица Матева и Румен Цачев.

Заседанието  бе  открито  в  10,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия на  26 октомври 2015 г. 

1.  Ситуацията  във  връзка  с  приемането  на  изборните 

книжа  и  материали,  предавани  от  секционните  избирателни 

комисии, от общинската избирателна комисия в София. 

Колеги, първа точка от днешния ред е ситуацията във връзка 

с  приемането  на  изборните  книжа  и  материали,  предавани  от 

секционните  избирателни  комисии,  от  общинската  избирателна 

комисия в София. Трудно и тежко им е на колегите. Към настоящия 

момент  все  още  са  приели  около  половината.  В  същото  време 

останалите членове са в зала  „Арена Армеец“ и има напрежение. 

Има  сериозно  напрежение  –  имам  информация  от  официалните 

органи на власт – не един, че ситуацията е тежка и е добре да се 

предприемат организационни мерки, с които да се подпомогне този 

процес. Така че очаквам вашите предложения, колеги. 

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  от  Централната 

избирателна комисия очакват да вземем решение по отношение на 

създалата  се  ситуация  в  зала  „Арена  Армеец“.  Натрупването  е 

голямо  и  има  секционни  избирателни  комисии,  които  има  дълго 

време да чакат през днешния ден. 

Аз  предлагам  да  се  вземе  решение  от  Централната 

избирателна комисия, общинската избирателна комисия да освободи 

реда,  по който може да се излиза от „Арена Армеец“.  Тези които 

имат далечни номера за приемането, да предадат чувалите си в една 

стая, стаята да се затвори, отпред да има охрана и тези лица да могат 

да излезнат и да отидат по домовете си. Да дойдат след няколко часа 

в зависимост от това каква е поредността на тяхното приемане. 

По този начин ние ще облекчим малко напрежението, което 

ние всички усетихме по телефоните си от техни близки: пуснете ни 

хората, които сте затворили в зала „Арена Армеец“. Аз мисля, че ако 

2



сега върви № 200 и някой има № 600 или № 800, няма нужда да чака 

в зала „Арена Армеец“, може да отиде до вкъщи и в два или три часа 

да се появи отново. 

Следователно, трябва да се направи освен стаята, в която ще 

се  съберат  тези  чували,  протоколи  и  всичко  под  охрана,  да  се 

направи  един  пропускателен  пункт  в  зала  „Арена  Армеец“,  през 

който с внимание да излизат членове на СИК и да влизат членове на 

СИК по определен ред. Аз мисля, че това е първото, което трябва да 

се предложи, за да успокоим ситуацията. 

Заповядайте, първа беше колегата Грозева, след това колегата 

Томов и колегата Мусорлиева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И какво смятате, че ще се реши? – Да, 

ще  успокои.  Първо,  дали  ще  се  върнат  тези  хора?  Знаете  как  си 

хвърляха чувалите през 2011 г. и въобще… 

Според  мен  проблемът  е  в  приемането  на  протоколите, 

колеги.  Капацитетът  на  комисията  спада.  Те  нямат  никакви 

помощни  сътрудници.  От  138  те  не  си  взеха  квалифицирани 

сътрудници, които да им помагат и приема само комисията. Според 

мен помощта трябва да дойде от нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: колеги, бих искал да направя още едно 

предложение. В момента ние всички трябва да изпитваме уважение 

към тези хора за много тежката ситуация, в която изпълняват своя 

професионален и граждански дълг. 

Във  връзка  с  това  освен  мерки  по  пропускателния  режим, 

според  мен  е  редно  да  помислим  и  мисля,  че  можем  да  вземем 

решение  за  допълнително  възнаграждение  на  труда  на  тези  хора. 

Конкретното ми предложение е  хората,  които предават  изборните 

книжа в зала „Арена Армеец“,  да получат допълнителен бонус от 

100 лв., останалите членове на секционните избирателни комисии в 

София – 50 лв. Мисля, че бихме могли да вземем такова протоколно 

решение  и  да  поискаме  одобрението  на  институциите,  от  които 

зависи неговата реализация. 
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Извън  това  се  присъединявам  към  това,  което  днес  се 

обсъжда  преди  заседанието  и  ще  го  направя  като  официално 

предложение - Централната избирателна комисия да обяви вторник, 

27  октомври  2015  г.,  в  който  всички  членове  на  секционни 

избирателни комисии да  имат право на платен отпуск.  И техните 

работодатели да са задължени да ги пуснат, за да могат тези хора да 

се възстановят. На много от тях предстои и втори тур. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колегата Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  знаете,  че  бях  на  място. 

Категорично подкрепям веднага да бъде гласувано предложението, 

което даде госпожа Златарева.  Хората не могат да бъдат държани 

като  заложници.  Ние  не  сме  давали  разпореждане  да  бъдат 

затворени вратите – те трябва да бъдат отворени и просто при добър 

ред  да  се  получи  това,  което  Златарева  предложи.  Абсолютно 

подкрепям и предложението на Цветозар Томов. 

Решенията трябва да се вземат светкавично.  Пак повтарям: 

под ред оставяне на чувалите…

Сега  няма  време  да  се  мисли.  Цялата  власт  звъня  тук  на 

госпожа председателката. Очакват от нас решение. Десетте минути 

минаха, в които назряват сериозни проблеми. 

Предлагам, ако има възможност, след като вземем обаче това 

решение,  да  видим  дали  можем  да  заместим  членове  на  ОИК  с 

такива, които са със свежи сили. Ако трябва и ако е възможно, може 

част от нас да отиде да помогне. 

Но  не  е  въпросът  в  сътрудниците.  Бях  там.  Имат  твърде 

много сътрудници. Сътрудниците няма къде да работят.  Тоест,  от 

тези 136 сътрудника по-голямата част са там. Въпросът е, че те не 

могат  да  обработват  протоколите   така,  както  общинската 

избирателна комисия. 

Предлагам веднага да вземем предложените решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Емоционално  са  добри 

предложенията.  Не  знам  финансово,  разбира  се.  Прекалено  е  от 

чужда  пита.  Не  можем  да  дадем  само  на  София.  Подобна  е 

ситуацията  в  Пловдив  и  във  Варна,  а  и  в  други  големи  градове. 

Недейте  така  изведнъж  да  хвърляте  обещания  и  думички.  Всеки 

може да  бъде  добър.  Трябва да  се  преценят нещата,  защото и на 

други места  продължава  приемането.  Не по-добра  е  ситуацията  в 

Пловдив и във Варна. Първо. 

И второ, без да съгласуваме с Министерството на вътрешните 

работи, не можем да предлагаме режим на влизане и излизане. Ако 

трябва,  веднага  да  направим  връзката  със  СДВР  и  да  направим 

съгласуването. Но аз лично няма да гласувам за такъв режим без да 

има съгласуване с Министерството на вътрешните работи. Това са 

книжа, те трябва да бъдат охранени. Освен това е много лесно да се 

каже: в една стая там… Но дали има една стая там свободна и коя 

ще е тая стая? Това са 24 района неприети книжа. Затова нека да 

съгласуваме и с общинската избирателна комисия. 

Отделно  си  казвам,  че  аз  съм  против  ние  да  поемаме 

отговорността, а общинската комисия да се крие зад нашия гръб. И 

го казвам на прав текст. Няма да продължа нататък защо сме в тази 

ситуация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

позволете ми да съобщя на всички, че тази сутрин, т.е. в рамките на 

20 минути имах няколко по ред разговора с вицепремиера Томислав 

Дончев,  с  вицепремиера  Бъчварова,  с  председателя  на  Народното 

събрание  Цецка  Цачева.  В  момента  аз  имам  уверението,  че  има 

помещение, в  което тези книжа могат да се съхранят.  Могат тези 

помещения да бъдат облепени. 

Въпрос  на  координация  е  –  да.  Чакат  нашето  принципно 

решение, за да направим тази координация. Всички са готови и ние, 

след като го вземем, трябва да говорим с общинската избирателна 

комисия и съответно с МВР по какъв начин да се получи. В момента 

е  важно  да  вземем  принципното  решение  и  да  направим  тази 

координация, да успокоим хората. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подкрепям това предложение и искам 

да  добавя  нещо,  което  би  успокоило.  Вероятно  има  значение  от 

гледна  точка  на   успокояването  на  общественото  мнение.  Ако 

одобрим  това  решение  и  го  направим  –  пред  стаите,  където  се 

съхраняват  изборни  книжа,  да  има  постоянно  дежурство  на  един 

член на Централната избирателна комисия. 

ОБАЖДАТ СЕ: А кой ще приема тук? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

позволете ми. Получиха се много предложения. Освен това имаме и 

още една важна точка за дневния ред. 

Но сега аз ще ви предложа колеги, първо да гласуваме това 

принципно решение – първото, което беше предложено от колегата 

Златарева. Да го приемем и да ме упълномощите да направя връзка 

с  Министерството  на  вътрешните  работи  и  с  вицепремиера 

Томислав Дончев по повод организацията. 

В  същото  време  да  упълномощим  госпожа  Златарева  да 

направи връзка с  общинската избирателна комисия,  за  да започне 

този процес и да направим тази координация. 

Колеги, който е съгласен с така направените предложения – 

първото и упълномощаването, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги  

Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  С  упълномощаването 

избързахме.  В  момента  сега  общинската  избирателна  комисия  е 

достатъчно натоварена, че ако ние им кажем: сега направете си план 

кой  да  излиза,  кой  да  влиза,  кой  кога  да  дойде,  те  ще  реагират 

страхотно. Ние  трябва да координираме този пропускателен режим 

с МВР, а ОИК този, който само ще приема документи. Това е. Аз 

така мисля. 

6



ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  правим 

прекъсване за координация. 

(След прекъсването.)

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Има още едно предложение. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз имам предложение вместо 

да се охраняват отделно книжата и чувалите, просто да се направи 

такъв  пропускателен  режим  на  същия  квотен  принцип:  излиза 

примерно член на СИК от „ГЕРБ“ – влиза нов; излиза от „БСП“ – 

влиза друг член. Пак членове на секционната избирателна комисия. 

С една дума, да ги заменим. Тези, които са спали, сега ще дойдат те 

да чакат. Другите си тръгват. На същия квотен принцип. (Реплики.)

Всяка  партия  ще  поеме  ангажимента  и  ще  си  намери 

членовете. (Реплики.) Те са от осем партии, а отиват от три партии, 

отиват трима. Какъв е проблемът? 

При девет члена, партиите са 8. Отиват трима. Може да са 

примерно  „БСП“,  „ГЕРБ“  и  „Реформаторски  блок“.  Какъв  е 

проблемът. Важното е да не са от една партия. Това не означава, че 

след като „Атака“ има един, той е там. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Думата има Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тези две мерки, които предприехме, т.е. 

хората  да  имат  няколко  часа  да  си  починат,  плюс   финансовата 

мотивация, мисля че са достатъчни, за да се успокои напрежението. 

Така мисля. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: (Без микрофон.)

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Томов, госпожа Алексиева 

прави консултации във връзка с вашето предложение и в момента, в 

който влезе в залата, ще прецени какво да подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Току-що  се 

свързах  с  председателя  на  ОИК  –  София.  Те  са  органът,  който 

решава  какво  се  прави  в  този  случай.  Председателят  на  ОИК  – 

София, беше много спокойна. Каза, че вътре няма напрежение…

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това, което ви казвам и аз.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Няма 

напрежение и че има само една-две групи, които от време на време 

създават. И аз й казах: Вие взимате решението. Но ако вие вземете 

решение, ЦИК може да ви подпомогне – казвам вариант 1, вариант 

2, вариант 3…

Вариант 1:  Има помещение, в  това помещение могат да се 

поставят.  Могат  да  се  съхраняват  тези,  които  са  най-старите. 

„Категорично съм против и комисията ще бъде против, защото това 

е нарушение на закона. Аз не приемам – можем да спорим по този 

въпрос.“ Това каза, т.е. за нея това не е вариант. (Реплики.)

Точно така. Попитах и за втория. Добре, все пак полицията 

спира  тези  хора  и  те  се  чувстват  изолирани.  Ако  ги пуснат  –  да 

минават свободно. 

„Тези  хора  могат  да  излизат  на  въздух.  Не  е  добре  да 

напускат, защото няма да се върнат…“ Втори аргумент. 

И  трето.  Аз  попитах:  Добре,  вие  считате  ли,  че  сте  в 

състояние да овладеете ситуацията и да приемете протоколите? 

И тя каза: „Аз считам, че ние сме в състояние да овладеем 

ситуацията и да приемем протоколите.“ 

В  момента  аз  говоря  като  председател  на  ЦИК.  Като 

председател на ЦИК единствено ме вълнува мнението на комисията, 

на ОИК и на председателя на ОИК. Независимо от това какво мислят 

държавни органи и други. Аз в момента подкрепям председателя на 

ОИК. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютното   същото  ви  казах 

след като бях на място. Абсолютно същото: че няма вариант, който 

да  ми  предложи  ОИК  да  подложа  на  обсъждане  с  Централната 

избирателна комисия. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Вариант е това да им предложим към 

този момент да предвидят още сътрудници, които да седнат до тях 

като бивши членове… (Реплики.)

Разбира  се,  не  от  назначените,  които  са  от  общинската 

администрация  всичките,  за  да  не  останат  някакви  впечатления. 

Можем да им предложим да отделим част от нашите сътрудници, но 
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те трябва да го решат и да сключат с тях договори. Но не ние да им 

натрапваме решение. Можем да им предложим като помощ от името 

на ЦИК, за да тръгне по-бързо процесът. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Искам да кажа, 

че председателят на общинската избирателна комисия каза думи в 

синхрон с това, което Цветозар Томов предложи. Това е последващо. 

Казах ви първите варианти. 

Тя каза:  „Проблемът на тези хора е, че трябва да бъдат на 

работа.  Има  ли  възможност  да  им  се  осигури  по  някакъв  начин 

отпуск, така че да се успокоят. И би било добре, ако има вариант, да 

има някакво допълнително възнаграждение.“ Това бяха двете неща, 

които тя предложи. 

Позволете  ми  да  координирам.  Първо  да  информирам  ще 

подкрепим ли общинската избирателна комисия? 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да,  аз  ще  подкрепя,  но  искам 

формулировката  на  госпожа  Сидерова,  защото  до  момента  няма 

нещо, което тя да каза за София и да не е било вярно. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. Моля ви, предложете. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  от  името  на 

Централната  избирателна  комисия  да  предложим  на  Софийската 

общинска избирателна комисия да вземе решение за допълнителни 

сътрудници,  квалифицирани  в  обработване  и  приемане  на 

протоколи.  Като  ние  можем  да  им  предложим  част  от  тези 

сътрудници, които са при нас, които имат опит. Защото при нас има 

и такива, които в момента набират опит. Не, само тези, които имат 

опит  в  избори.  Ако  те  приемат,  да  сключат  с  тях  договори  и  да 

застъпят в момента там, да седнат да помагат, защото умората ще 

надделее. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре.  По  този  въпрос  може  би 

няма  да  имаме  спор.  Моля  ви  да  предложите  по  този  въпрос, 

предложен във вариант от господин Томов. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  съм  против  допълнително 

материално стимулиране,  но трябва да се  направи запитване и да 

получим  официално  с  какво  разполагаме.  И  това  допълнително 
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материално стимулиране да бъде за всички общински избирателни 

комисии, които са с голям брой секции и не са приключили  към 

този  момент  поради  големия  брой  секции  и  обработване  на 

протоколи.  Защото,  извинявайте,  но  ще  отидем  под  ударите  на 

Закона за защита срещу дискриминация. Миналия път ни съдиха, не 

ни доосъдиха. Сега могат. Защото трябва да имаме равно заплащане 

и възнаграждение на труда на всички, които ние сме ангажирали в 

изборния процес. Това е моето мнение. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих искал да предложа. Донякъде съм 

съгласен с мотивите на колегата Сидерова.  Във връзка с това бих 

искал да предложа да вземем решение да включим за допълнително 

материално  стимулиране  секционните  избирателни  комисии  в 

градовете  с  районно деление,  където имаме формален критерий и 

имаме  основание  да  смятаме,  че  в  трите  града  секционните 

избирателни комисии срещат сходни трудности, макар и вероятно да 

са най-значими в София. Това са София, Пловдив и Варна, ако го 

направим  така.  Общият  брой  на  секциите  става  малко  над  2400 

струва ми се, т.е. увеличава се с около 60 на сто. 

Респективно коригирам финансовия аспект на предложението 

на 80 лв. и 40 лв. и горе-долу ще  останем в същата финансова рамка, 

ако го приемем така. Като вариант. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, само да 

кажа. Ние не можем нито да вземем решението за отпуска, нито да 

вземем  решението  за  възнаграждението.  Но  можем  да  вземем 

протоколно  решение  да  предложим  на  Министерския  съвет  и  да 

предложим това да се реши бързо. Ако искате, това да направим и да 

го  направим  и  като  възнаграждение  по  принцип  за  тези,  които 

продължават в момента. Нали така? 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Предлагам  да  има  принципно 

предложение за размера на възнаграждението. Дали ще го одобрят 

или не – ще се съобразят и ще решат. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Съжалявам,  че  може  би  малко  ще 

говоря малко по-дълго, отколкото бих искала. 
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Ако  се  освободим  ние  от  тези,  които  имат  опит,  значи 

оставаме с неопитните. Те приемат 1500 секции, ние ще приемем до 

48  часа  13 100  секции.  Това  е  първото  нещо,  което  мен  ме 

притеснява. 

На второ място, предложението на господин Томов. Те не са 

едно  към две, а са едно към три. Затова нека да ограничим кръга на 

лицата,  които  да  получат  допълнително  възнаграждение  само  до 

приносителите. И 100 лв. да са за приносителите в София, 40 лв. в 

Пловдив и 30 лв. във Варна. (Реплики.)

Или 100 към 40 към 40 лв. Да. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Дайте да е 80 – 40 – 40. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докато 

го обсъждате, мога ли да уведомя органите, които ми се обадиха, че 

няма да предприемаме мерки? (Реплики.)

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  добро  е  предложението  за 

допълнително стимулиране, но след като ще правим предложение, 

нека  да  предложим  принципно  въпроса,  а  всъщност  в 

предложението да поискаме какви са възможностите за конкретни 

размери на това допълнително стимулиране. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: (Без микрофон.) 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  За  всички  приносители,  които  са 

чакали повече от 24 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, може ли 

да  ми  дадете  думата,  тъй  като  в  момента  продължаваме  след 

кратката почивка и за протокола. 

Колеги, осъществих връзка като председател с председател с 

председателя  на  общинската  избирателна  комисия  в  София. 

Председателят  на  общинската  избирателна  комисия  в  София  ме 

увери, че обстановката е спокойна. Че има напрежение единствено 

по отношение на това, че част от приносителите на изборните книжа 

утре  трябва  да  бъдат  на  работа  и  поради  тази  причина  се 

притесняват, че не могат да си починат. 
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Информират  председателя  на  общинската  избирателна 

комисия за принципното решение, което ние взехме. Тя благодари, 

но тъй като общинската избирателна комисия като независим орган 

сама взима решения, представи на моето внимание становището на 

ОИК, че не е необходимо да се предприемат такива допълнителни 

мерки. 

И предложи, ако има възможност, на тези лица, които стоят 

по-дълго  време  в  тези  условия,  да  им  се  осигури  допълнително 

възнаграждение. Това е моят доклад. 

Заповядайте, колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С оглед на тази информация, която е 

вече публична, аз предлагам с протоколно решение да подкрепим 

призива  на  Министерския  съвет,  изразен  в  неговата  позиция  на 

официалния сайт на Министерския съвет – да подкрепим призива на 

Министерския  съвет  за  отношение  на  хуманност  и  подкрепа  в 

неговите намерения за ангажиране с пълна подкрепа за предоставяне 

на необходимото съдействие, охрана на изборните книжа и грижа за 

хората. 

Предлагам да подкрепим този призив на Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Да, заповядайте. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  ви  предлагам 

предложението, което ще направи Централната избирателна комисия 

за  допълнителното  възнаграждение,   да  е  с  оглед  на  това,  че 

приносителите  на  бюлетините  и  протоколите  на  секционните 

избирателни  комисии,  са  ангажирани  повече  от  24  часа,  което 

поражда необходимост от това допълнително възнаграждение, чиито 

размери, според възможностите, ще определи компетентният орган, 

както и да предложим – 27 октомври 2015 г., вторник, тези лица да 

бъдат освободени от служебните им задължения по тяхната основна 

месторабота. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, чухте направените предложения. 
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На  първо  място,  да  подкрепим  призива  на  Министерския 

съвет и на второ място, да направим предложенията, които колегата 

Нейкова току-що изложи. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги  

Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  гласувах  за  принципното 

предложение  на  колегата  Нейкова  да  има  допълнително 

възнаграждение за секционните избирателни комисии по принцип. 

Ние вероятно ще съберем и допълнителна информация къде са били 

особено затруднени секционните избирателни комисии. 

Извън това обаче направих конкретно предложение за София, 

което разширих в един момент на обсъждането с  предложение за 

допълнително възнаграждение с конкретни суми. Разбира се, това е 

предложение,  което  може  да  бъде  одобрено  или  отхвърлено,  но 

държа на това да формираме конкретни суми при правенето му – за 

градовете  с  районно  деление,  където  има  сходни  проблеми  и 

ситуацията е особено тежка. 

Още веднъж ще го предложа на микрофон във вида, в който 

сам го редактирах: 

Допълнителното възнаграждение  да  бъде 80 лв.  за  член на 

секционна  избирателна  комисия,  предаващ  изборни  книжа  и 

протоколи от трите града с районно деление;  и 40 лв.  за  член на 

комисия, който не участва в тази допълнителна дейност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, чухте това предложение. Имате ли коментари? – Не 

виждам. 

Колеги, чухте конкретното предложение на колегата Томов. 

В момента говорим за допълнение с конкретизиране. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Маргарита Златарева,  

Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Цветозар Томов), против – 6 (Румяна Стоева-Сидерова,  

Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Таня Цанева).  

Не постигнахме съгласие. 

Първи отрицателен вот на колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: След като се запознах с призива на 

Министерския съвет считам, че не следва да определяме конкретен 

размер, поради което гласувах против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: заповядайте. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  гласувах  против,  защото 

считам, че конкретния размер не може да го определи Централната 

избирателна комисия.  Ние не разполагаме с  този бюджет, така че 

органът,  който има тази компетентност,  може да определи размер 

съобразно възможностите на бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  предлагам  тези 

принципни решения, които се взеха сега, по най-бързия начин да се 

съобщят в залата, за да може това да доведе до успокоение на хората 

– за отпуските и за допълнителните средства. По най-бързия начин 

да се сведе до знанието на секционните избирателни комисии, които 

чакат в зала „Арена Армеец“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложението на колегата Баханов е незабавно да се съобщи. 

Колеги, поемам ангажимент да се обърна към председателя 

на общинската избирателна комисия, за да направи това съобщение. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Но като се обърнете, й кажете, че 

искате  да  бъде  официално  съобщено  на  хората  по  микрофона  в 

залата, а не тя да каже: „Да“ и никой да не знае. Ама задължително. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги  

Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, има още една точка и тя е във връзка с номерацията 

на бюлетините за втори тур, които сега ще се генерират. 

Моля колегата Солакова. 

2.  Определяне  на  структурата  на  8-цифрения  номер  на 

бюлетината за гласуване в изборите за кметове за гласуване във 

ІІ тур. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в оперативен порядък, както 

разгледахме вариантите във връзка с 8-цифрения номер, структурата 

в номерата на бюлетините за втория тур в изборите за кметове. 

Виждате в този проект, който е публикуван във вътрешната 

мрежа, в трите точки е предложен един вариант за номерацията на 

бюлетините: за кмет на община, за кмет на район и за кметове на 

кметства,  като  има разлика  в  номерацията  в  градовете  с  районно 

деление – София, Пловдив и Варна. 

Освен този вариант можем да обсъдим и още един. И двата 

варианта са свързани с постигане на уникалност в номерацията на 

бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате 

думата по този проект на решение. Имате ли коментари, колеги? – 

не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

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

Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Георги  

Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  
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Това е Решение № 2838-МИ. 

С това закривам извънредното заседание. 

(11,25 ч.)

ІІ.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, 

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова  и 

Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и 

Таня Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  16,25  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  13  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам това поредно извънредно заседание. 

Колеги,  откривам  го  и  с  оглед  ситуацията  в  зала  „Арена 

Армеец“, където ОИК – Столична получава книжа и материали от 

секционните избирателни комисии. С оглед на факта, че процесът 

там не е достатъчно бърз и с цел да гарантираме по-добри условия 

на работа и на общинската избирателна комисия, и на секционните 

избирателни комисии, включително и на сътрудниците. Също така и 

за  да  може  да  се  ускори  процесът  по  приемане  на  книжа  и 

материали, колеги, ще ви предложа да вземем следното протоколно 

решение – аз преди мъничко го написах и сега ще ви го изчета: 

Колеги, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 

87,  ал.  1,  т.  2  от  Изборния  кодекс  с  цел  ускоряване  процеса  на 

приемане  на   книжа и  материали и  тяхната  обработка  от  ОИК – 

Столична, и  въз основа на протоколно решение от днешна дата – 26 
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октомври  2015  г.,  Централната  избирателна  комисия  определи 

допълнителен  поименен  състав  на  20  сътрудници,  които  да 

подпомогнат дейностите на ОИК – Столична по приемане от СИК, 

подреждане  и  подготовка  на  книжата  и  материалите  до 

окончателното им предаване в Централната избирателна комисия. 

Приложение: съгласно текста. 

Колеги, моля за вашите коментари по това предложение. 

Първа  вдигна ръка  колегата  Нейкова,  след  това  –  колегата 

Сидерова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще подкрепя едно такова 

предложение.  Доколкото  съм  запозната  с  реалната  ситуация  в 

Столичната  общинската  избирателна  комисия  по  приемане  на 

документите, те имат нужда от експертно подпомагане, за да може 

да има повече пунктове за приемане на протоколи от секционните 

избирателни комисии. 

И  правя  едно  допълнително  предложение:  като  експерти, 

които  да  подпомогнат  дейността  на  колегите  от  Столичната 

общинската  избирателна  комисия,  да  бъдат  командировани  от 

Централната  избирателна  комисия  чрез  възлагане  на  такава 

експертна  дейност  лица,  които  са  били  членове  на  избирателни 

комисии  или  които  сега  са  членове  на  общински  избирателни 

комисии,  които  вече  са  приключили  своята  работа,  предали  са 

своите  материали  –  от  тези  комисии,  които  са  в  близост  до  гр. 

София.  Може  би  не  го  формулирам  както  трябва,  но  идеята 

разбрахте каква е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Идеята е ясна. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Като  се  определи  и  съответното 

еднократно възнаграждение в размер на 200 лв. предвид това, че на 

техническите сътрудници възнаграждението е наполовина. Все пак 

тук ангажираме експерти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колегата Сидерова искаше думата. Заповядайте. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  мисля,  че  те  имат  достатъчно 

сътрудници за подреждането, защото такива сме им разрешили. Това 

че те ги ползват за разнасяне на кафе и развеждане на хората  по 

пътеките, по които вървят протоколите…, но те са прекалено много. 

Нека да е за приемане на протоколите, за първите два пункта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, приемам. 

Колеги, други? – Заповядайте, колега. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  разбира  се  имах  предвид 

членове на настоящите общински избирателни комисии, които вече 

са приключили своята работа, предали са си материалите, в близост 

са  до  гр.  София и  разбира  се  са  съгласни  да  им бъде  възложено 

извършването на такава дейност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колега? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз ще подкрепя това предложение, но 

искам да кажа, че в ситуацията, която е в момента, според мен то е 

недостатъчно,  за  да  се  помогне  за  овладяване  на  нарастващото 

психологическо  напрежение  в  залата  и  около  нея.  Което  между 

другото  е  не  само  сред  хората,  които  са  членове  на  секционни 

избирателни комисии и чакат да си предадат протоколите, а и сред 

техни близки. Има и вече доста, както предполагам знаете, колеги – 

вече  двуцифрено  число  на  случаи,  в  които  е  била  необходима  и 

медицинска помощ на лица в залата, което няма как да се обясни с 

каквито и да са странични мотиви за създаване на напрежение. 

Във връзка с това да припомня просто това, че  там се работи 

вече 20 часа и е свършена половината работа. Това означава, че ако 

се запази същото темпо на приемане на протоколите от сегашния 

екип, чисто теоретично те не могат да свършат по-рано от утре на 

обяд.  Само  че  да  не  забравяме,  че  членовете  на  общинската 

избирателна  комисия  работят  нон  стоп  в  тези  20  часа  и  със 

сигурност  ще  е  трудно  да  предположим,  че   биха  работили  със 

същото качество и същата интензивност в следващите 20 часа. 

Колкото до членовете на секционните избирателни комисии, 

ако си представим, че последните от тях стоят до утре на обяд, от 5 
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часа сутринта в неделя до утре на обяд ще им се съберат 55 часа в 

работен  ден.  Не  съм  проверявал  в  Книгата  на  Гинес,  но  не  е 

изключено това да е повод за влизането в нея. (Реплики.)

Моля, аз никого не прекъсвах докато говореше. 

Ако  през  2011  г.  са  се  случвали  такива  неща,  това  не  е 

оправдание за това да се случват в 2015 г. 

От  тази  гледна  точка  тук  става  дума  за  нещо –  доколкото 

поне  следях днеска публичната информация, има намеса вече  и на 

Българския червен кръст, има засилваща се кампания – да и срещу 

нас  като  институция  затова,  че  се  излага  животът  и  здравето  на 

хората,  които чакат, за да си предадат изборните книжа. 

Аз предлагам да обсъдим освен тази помощ, която би била 

навременна и добра, но тя няма да съкрати толкова процедурата, че 

примерно да  може да  се  свърши до полунощ днес или хората  да 

изкарат още една нощ – аз се страхувам, че нещата ще станат доста 

по-тежки,  отколкото  в  предната  нощ.   Освен  това  да  обсъдим 

вариант  за  някакъв  антракт,  някаква  почивка  в  приемането  на 

документите, която е нужна и на изтощената до крайност струва ми 

се   общинска  избирателна  комисия,  и  на  хората  там.  Ако 

предположим, че има още 20 часа работа и може да бъде съкратена с 

2-3 часа при положение, че подпомогнем екипите на място,  може 

примерно от 21 или 22 часа тази вечер до 6 сутринта да позволим на 

хората да се отморят. Да въведем режима, който обсъждахме в 10 ч. 

на  предишното  ни  извънредно  заседание  за  охрана  на  изборните 

книжа. 

Мисля, че това ще доведе и  до спадане на психологическото 

напрежение, и на следващия ден от сутринта може да се помисли за 

съставяне на график, така че не всички да идват в 6 сутринта. Да се 

работи с оглед в рамките на утрешния ден да се финализира тази 

работа, която и съответства на законовия срок. 

Това е предложението, което поставям на вашето внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? 
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Аз бих искала само нещо да уточня и мисля, че е важно да го 

уточня. 

Колеги, ние взехме наше протоколно решение днес сутринта 

за  този  начин  на  организация  –  да  предложим  на  ОИК  и  ние 

предложихме  на  ОИК.  Общинската  избирателна  комисия  отказа. 

Общинската  избирателна  комисия  като  независим орган  определя 

начина,  по  който  тя  ще  приема  книжата  и  материалите.  Аз  се 

страхувам, че ние не можем насила да ги накараме да го направят. 

Нашето  протоколно  решение  е  в  сила  и  те  винаги  могат  да  го 

приложат. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Искам  да  обърна  внимание,  че  няма 

пълно  съвпадение  между  сходното  протоколно  решение,  което 

взехме и предложението, което правя в момента. Мисля, че то беше 

насочено към това да се даде почивка на част от чакащите екипи, да 

влизат по график, без да се прекъсва работата за някакъв период от 

време, което общинската избирателна комисия не прие. 

Това, което предлагам, е нощен отдих за всички участници в 

процеса, след което работата да продължи отначало,  което изисква 

и друг тип организация – значително  по-проста отколкото, ако ще 

се създава график и паралелно хора ще напускат сградата, пък ще се 

връщат и т.н. 

Обръщам внимание на това, че няма пълно съвпадение между 

предложението,  по  което  взехме  протоколното  решение  и  това, 

което предлагам. Това, което предлагам, е 8 часа, можем да го свием 

дето се вика и на 6 часа – пак ще бъде полезно за хората. По-малко 

няма смисъл, струва ми се.  Нощен отдих,  след който работата  да 

продължи  при  вече  създадената  организация.  И  евентуалната 

логистична помощ, която можем да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  вие 

предлагате да допълним писмото и с това предложение? 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Да.  Предлагам  го  във  връзка  с  това 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега. 
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МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Колеги,  току-що  чета,  че 

Министерски съвет призовава Централната избирателна комисия да 

позволи  изборните  книжа  да  бъдат  запечатани  и  поставени  под 

охрана…

Аз не съм го чела сутринта, съжалявам, но аз мисля, че точно 

отдушникът  е  това.  Защото  аз  получих  изключително  много 

неприятни  обаждания:  Пуснете,  пуснете,  пуснете  хората,  така 

издевателствате и пр. 

Накрая да  си оформим ние предложението,  което сутринта 

гласувахме и  да  го  предложим писмено на Софийската  общинска 

избирателна  комисия по този начин,  че  вечерта  да останат,  както 

каза господин Томов, едни седем часа за излизане, за почивка  и пр. 

Това  може  би  ще  отпуши чашата,  защото  излиза,  че  ние  сме  ги 

затворили, а не ОИК. ЦИК да разреши да се отвори?! Да, знам, че не 

сме. Знам, че само звучи така, но нека да предложим писмено доста 

категорично  това  разрешение.  Това  вече  го  гласувахме:  да  се 

определи една стая, в която чакащите да оставят бюлетините, да си 

отидат вкъщи  и сутринта да дойдат в 7, 8 ч.  Де да знам колко. Това 

го гласувахме сутринта. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  точно това,  което колегата 

Грозева  зад микрофон току-що каза,  че при този вариант все пак 

трябва да има яснота кой носи отговорност. Защото то не е въпросът 

само да  прибереш едни чували в  една стая.  Има отговорности  за 

печат,  а  самите  секционни  протоколи  къде  отиват,  къде  се 

съхраняват? 

Само за ваша информация току-що, понеже направих такава 

справка, 87 на сто от протоколите на всички секционни  избирателни 

комисии в цялата страна са въведени, като за София са 36 на сто. А 

пък за 98 общински избирателни комисии вече са на 100 % въведени 

всички протоколи,  което означава,  че там тяхната работа на ниво 

ОИК  е  приключила  и  трябва  да  ги  очакваме  в  Централната 

избирателна комисия. 
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Този  вариант,  който  се  предлага  за  прибиране  в  едно 

помещение, аз не искам да казвам нищо лошо за нито една общинска 

избирателна комисия, но как се справиха Варна и Пловдив, където 

също има голям брой избирателни секции? И заради това, тъй като 

сме  Централна  избирателна  комисия  в  момента,  за  да  можем  да 

вземем най-практичното решение – това, което госпожа Алексиева 

изчете да ги подпомогнем експертно, аз не виждам друг вариант в 

сегашния момент, за да може да се реагира незабавно. Иначе можем 

да си приказваме до утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, други изказвания? – Заповядайте, питайте. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  притеснение  е  и  то  е 

притеснение като член на Централната избирателна комисия с оглед 

на  това,  че  ние  се  опитваме  по  всякакъв  начин  да  подпомогнем 

общинската  избирателна  комисия  в  София,  т.е.  да  спадне  това 

напрежение, което реално рефлектира към Централната избирателна 

комисия  повече  отколкото  към  самата  общинска  избирателна 

комисия  в  момента,  е:  ние  хубаво  ще  ги  командироваме  тези  30 

наши сътрудници. Какво правим, ако тези 30 наши сътрудници не 

влязат в употребата, за която ние ги командироваме? А също както 

останалите,  които в  момента,  доколкото имаме някаква  представа 

поне по сведенията, които дават и които получихме, се ползват за 

всичко друго, само не и за приемането на протоколи. 

Това означава, че ще имаме там още 30 човека, които вместо 

да изпълняват едни задължения, за които ние ги командироваме, те 

няма да могат да подпомогнат комисията.  И моето притеснение е 

това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте,  колега. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Само  една  реплика.  Първо,  не  чух 

никъде, че ще изпращаме наши сътрудници. И чух в размер на 20 

човека поименен списък, което беше докладвано от председателката. 

Не съм чул 30, нито наши сътрудници. (Реплики.)

22



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  с  риск  да  изразите  явното  си 

несъгласие  с  моето  предложение,  отново  ще  предложа  няколко 

членове на ЦИК да отидат да подпомогнат дейността на общинската 

избирателна комисия, за да се  приемат протоколите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  първа  беше 

колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И аз подкрепям колегата Матева и 

бих отишла. И мисля, че досега трябваше да го направим. Даже още 

от снощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

колега Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  при  цялото  ми  уважение  и 

отчитайки сериозността на ситуацията в зала „Арена Армеец“, пак 

напомням, че на нас ни предстои да приемем около 220 общински 

избирателни комисии в рамките на почти 24-30 часа от Централната 

избирателна комисия. 

Пак искам да напомня и с оглед на направеното предложение 

от колегата Матева, че трябва от нашите сътрудници да се изпратят 

там. Тоест, трябва квалифицирани сътрудници – затова говорим, а 

не само да изпратим определена бройка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  в 

случая  също  казвам.  Колеги,  ние  на  какъв  режим  работим?  Не 

работим ли на 24-часов режим? Колко имаме да приемаме? Колко 

усилия ще са ни необходими на тези, които приемаме оттук-насетне? 

Само го поставям като въпрос. 

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА:  Ние  като  членове  на  ЦИК  да 

застанем  пред  един  компютър  и  да  заменим  член  на  ОИК?! 

(Реплики.)  Това  го  правят  толкова  много  сътрудници.  Липсва  им 

човек на пункт заедно с…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

РОСИЦА МАТЕВА: С риск да не одобрите това,  което ще 

кажа, в крайна сметка данните от Софийската избирателна комисия 
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са, че само 19-те члена на комисията обработват протоколите. Те не 

работят на компютър.  Там има 80 компютъра от „Информационно 

обслужване“ АД, които не могат да бъдат в работен режим, защото 

има  само  19  членове  на  общинската  комисия.  Въпреки  че  им 

гласувахме  100  и  не  знам  колко  сътрудници  се  оказва,  че  те  не 

приемат протоколи, а вършат всякаква друга дейност. 

Моето предложение  беше в момента, в който все още сега 

нямаме огромен натиск  от общински комисии, да отидем няколко – 

четири-пет  члена,  да  подпомогнем  приемането.  За  да  станат  25 

примерно пунктовете, на които да се приемат протоколите. И след 

това да се върнем, за да продължим приемането на останалите 264 

комисии в страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колега. 

Колеги, постъпиха вече предложенията. Аз ще започна да ги 

подлагам на гласуване по реда, по който са постъпили. Само искам 

да  ви  припомня,  че  сутринта  по  предложението  на  колегата 

Златарева  беше описан и  редът,  по който могат  да  се  съхраняват 

чувалите и книжата и материалите. 

 Колеги,  първото  предложение,  което  постъпи  в  залата,  е 

сътрудниците, които ние бихме определили, да бъдат по възможност 

членове  от  общински  избирателни  комисии,  които  вече  са 

приключили своята работа и са предали тук документите – разбира 

се, при тяхно изразено желание. Това е първото предложение, което 

постъпи в залата. Да отидат там като експерти. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  11  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева и Цветозар Томов), против – 1 (Румяна 

Стоева-Сидерова).  

Предложението се приема. 
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Колеги, продължавам със следващото предложение. В залата 

постъпи  предложение  сутрешното  ни  протоколно  решение  във 

видоизменен вид да бъде елемент на това. (Реплики.)

Колеги,  в  залата  постъпи  второ  предложение,  а  именно да 

предложим на Столичната общинска избирателна комисия да вземе 

решение  да  осигури  почивка  на  членовете  на  секционните 

избирателни комисии за през нощта, като чувалите в координация 

със  СДВР се  поставят  в  стая,  която  се   затваря,  запечатва  се  по 

определения  ред  и  се  определи  час  утре,  в  който  членовете  на 

секционните  избирателни  комисии  да  дойдат  и  да  продължи 

обработването на протоколите. Правилно формулирах, нали колега? 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Да.  Като  конкретните  часове,  които 

предложих са: работа до 22 часа  ориентировъчно тази вечер, след 

това запечатване, и от 6 часа сутринта да продължат. Но за да е ясно, 

че  графикът  е  осъществим,  без  да  се  излезе  от  утрешния  ден,  в 

рамките на 48-часовия срок. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Няма да се върнат хората, ще изчезнат 

протоколите, ще минираме изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,   това 

беше предложението. 

Който е съгласен писмото да се допълни с това протоколно 

решение от сутринта относно осигуряване на нощната почивка, моля 

да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 2  (Цветозар Томов  и 

Маргарита  Златарева),  против  –  10 (Ивилина  Алексиева,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението не се приема. 

Колеги, позволете ми отрицателен вот. 

Сега, след като осигурим сътрудници, да се надяваме, че те 

ще бъдат приети и бързо ще започнат работа, бързо ще се обработят 

протоколите или поне изразявам такава надежда. 
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И колеги, който е съгласен да изпратим това писмо заедно 

със списък, моля да гласува… 

Колеги,  простете,  преди  да  отидем  към  писмото,  колегата 

като последно предложение предложи да командироваме членове на 

Централната избирателна комисия. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Матева, към предложението 

ви моля да ми отговорите на въпроса: кой ще приеме всички ОИК, 

доколкото по информация от сътрудника,  който прозвъня в ОИК, 

сега ще пристигнат по-голямата си  част? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че няма какво да отговарям на 

въпроса. Казах го ясно. Предлагам да отидем няколко човека, за да 

започнем  подпомагането  за  2-3  часа,  за  няколко  часа  докато  тук 

останалите  колеги  от  Централната  избирателна  комисия  приемат 

общинските  избирателни  комисии,  които  идват  в  момента.  Те  не 

идват  всички  в  момента.  Имаме  информация,  че  част  от  тях 

пристигат, другите ще дойдат утре, така че не мисля, че е проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен с това предложение на колегата Матева, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  6  (Владимир  Пенев,  

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

Матева  и  Цветозар  Томов),  против  –  6  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  

Александър Андреев, Румяна Стоева-Сидерова).  

Предложението не се приема. 

Колеги, позволете ми отрицателен вот. 

Ние  приемаме  книжата  и  материалите,  ние  осъществяваме 

контрола и не бива да бъдем на тази инстанция. 

И колеги,  който е  съгласен  да  приемем текста  на  писмото 

така, както ви го предложих, моля да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева),  против – 2 (Румяна 

Стоева-Сидерова и Цветозар Томов).  

Предложението се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот, колега. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  гласувах  против.  Ще  бъда 

много кратък. Може ли все пак малко внимание? Колега Грозева, в 

заседание сте. 

Гласувах против, защото това решение – не че имам нещо 

против  това  да  подпомогнем   по  този  начин  в  София,  но  то  е 

палиатив – няма да реши основния проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това 

закривам  това  извънредно  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия. 

(Закрито в 17,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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