ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 285
На 27 октомври 2015 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Писмо-отговор до Печатницата на БНБ във връзка с
отпечатване на бюлетините за втория тур на изборите.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Предложение

за

допълнително

възнаграждение

на

членовете на секционните избирателни комисии, участвали в
предаването на изборните книжа и материали.
Докладва: Севинч Солакова
3. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева,.Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова.
ОТСЪСТВАЩИ:

Мария

Йорданка Ганчева и Таня Цанева.

Мусорлиева.

Георги

Баханов,

2
Заседанието бе открито в 18,20 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги. В
залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия.
Имаме необходимия кворум.
Откривам извънредното заседание на комисията на 27
октомври 2015 г.
Колеги, свиках това заседание, докато представители на
общински избирателни комисии чакат за предаване на протоколите.
Надяваме се, че ще изчакат, бих искала то да е за кратко.
Моля ви да отворите вътрешната мрежа и в папката с
инициалите на госпожа Солакова ще намерите писмо с вх. № МИ00-358 от 27.10.2015 г.
Колеги, резюмирам писмото. То е от Печатницата на БНБ.
Адресирано е до председателя на Народното събрание, до министърпредседателя на Република България, до Централната избирателна
комисия, до заместник министър-председателя господин Томислав
Дончев, до министъра на финансите и до господин Димитър Радев,
управител на БНБ.
В писмото от Печатницата се цитират клаузи на договора
между

Печатницата

на

БНБ

АД

и

Администрацията

на

Министерския съвет, свързани със срокове, в които би трябвало да
се утвърдят образци за бюлетини за произвеждане на втори тур на
местните избори.
По-надолу вие ще видите в писмото, че са изнесени факти, че
към 24,00 ч. на 26.10.2015 г. са постъпили общо 512 вида одобрени
за печат бюлетини за кметове на общини и кметства, като броят на
одобрените видове бюлетини представлява 1/3 от необходимия общ
брой видове бюлетини, необходими за провеждането на втори тур, а
именно около 1 700 кметства и общини. След това са подадени
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данни – ще ги видите – за подписаните за печат бюлетини, които са
разпределени по печатници, след което Печатницата на БНБ
изразява

тревога,

че

печатниците

не

могат

да

гарантират

отпечатването и транспортирането на необходимите бюлетини за
втори тур в указания от закона срок, включително с твърдение, че в
момента режимът на производството е спрян, поради липса на
одобрени бюлетини за печат. Дават се и няколко случая, в които
ЦИК е блокирала бюлетини.
Още веднъж Печатницата моли да се обсъди и реши
възможността за отлагане на втория тур на изборите за 08.11.2015 г.
Колеги, в отговор на това писмо и след като се запознах с
неговото съдържание, сега ви моля да отворите във вътрешната
мрежа папка с инициали „ИА“, където е единственото писмо.
Колеги, след като установих съществени несъответствия
между изложените факти и данни в писмото от Печатницата на БНБ
и данните, с които Централната избирателна комисия разполага, сега
ще ви ги представя, а вие се запознайте с писмото, предлагам да
излезем със становище от името на Централната избирателна
комисия. Да адресираме отговора до изпълнителния директор на
Печатницата на БНБ и всички други адресати от писмото на
господин Симеонов.
Колеги, виждате в това писмо, че предоставяме информация
във връзка с писмото на Печатницата на БНБ. Предоставяме
информация, че по данни от "Информационно обслужване" АД,
получени в 17,20 ч. на 27.10.2015 г., изборните райони, в които ще се
произвежда втори тур за кмет на община, кметове на райони и
кметове на кметства и съответно броят на бюлетините по видове
избори, които следва да бъдат отпечатани, е 1028, а не твърдяното –
това не ви го предлагам в писмото, разбира се, но ви казвам за ваше
сведение – 1 700 броя.
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Това са данни, виждате ги по видове избори – за кметове на
общини, за кметове на райони и за кметове на кметства – при 100
процента обработени протоколи за страната, без София. А за София
са обработени 98,86 процента от протоколите.

Във втората част на това писмо, колеги, ви предлагам
следната информация:
„Централната избирателна комисия непрекъснато следи
утвърждаването на образците на бюлетините от общинските
избирателни комисии за всеки вид избор, като…“
Колеги, тук с помощта на колегата Солакова съм изброила
всеки един момент, в който ние сме виждали, влизали и надлежно
регистрирали броя на одобрените бюлетини или, за да бъда прецизна
в изказа си – броя на утвърдените образци на бюлетини.
Виждате

в

болд

разминаванията

в

твърденията

на

печатницата и данните в Централната избирателна комисия за
реалната ситуация.
С това, колеги, ви информирам, че към 00,10 ч. на
27.10.2015 г. над 52 процента от общия брой бюлетини са с
утвърдени образци, а към 17,35 ч. на днешна дата броят на
утвърдените образци на бюлетини е 920, което представлява над 89
процента от общия брой на бюлетините.
С оглед така представената фактическа обстановка, описана в
проекта на писмо, ви предлагам да кажем, че от представената погоре информация става ясно, че има разминаване между данните,
относно необходимия брой бюлетини за отпечатване по видове
избори и броя на потвърдените бюлетини между данните от
Печатницата на БНБ и данни, налични в ЦИК.
В

допълнение,

видно

от

горецитираното

писмо

на

Печатницата на БНБ, бюлетините, чиито образци са утвърдени, са

5
разпределени за печат по печатници така, че да се осигури нормален
режим на работа на печатниците.
С оглед на изложеното предлагам да изразим становище, че
втори тур на местните избори следва да се произведе на 01.11.2015 г.
при спазване на всички законови изисквания.
Колеги, това е моето предложение. Повтарям отново
номерата – писмото на Печатницата на БНБ е в папката на госпожа
Солакова с вх. № МИ-00-358 от 27.10.2015 г. Писмото, което ви
предлагам като проект, е под № 6223, качено в папка с моите
инициали.
Заповядайте, колега Христов, за изказване.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз мисля, че в нашия отговор
на писмото трябва да се посочи и законовото основание, а именно,
че общинските избирателни комисии трябва да предоставят
резултатите в Централната избирателна комисия до 48 часа след
получаване на последния протокол, което не съвпада изобщо с дата
24,00 ч. на 26.10.2015 г. А то дори и няма 24,00 ч.
Така че какво на тях е изгодно и какво е законовото
положение, аз не знам в договора да пише, че на 100 процента
трябва да са уточнени бюлетините до 24,00 ч. на 26,10.2015 г. Може
би не съм запознат, но това означава, че тогава трябва да започне
изпълнението, а не че е крайният срок.
Държа да бъде записано по кой член от Изборния кодекс е
това, защото те не работят само на база на договорените неща, а и на
база на Изборния кодекс. А там е записано, че не може примерно
сега, след като софийските общини все още не могат да обобщят
резултатите и да кажат къде ще има втори тур, да изпратят
образците до 24,00 ч. на 26.10.2015 г., за да угодят на печатницата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря, колега
Христов, за това допълнение. Напълно го подкрепям. Надявам се и
колегите да го подкрепят.
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Колеги? Не виждам възражения.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, нали сме наясно, че има 24часов срок за отказ. Например в Котел имаме отказ.
РОСИЦА МАТЕВА: И на други места има такъв отказ.
В подкрепа на казаното от колегите, мисля, че днес аз лично
съм блокирала пет или шест бюлетини. Колегата Златарева ми се
обади, защото има откази от кандидати, които са определени за
втория тур и имат законовия срок за това. Тоест, трябва да бъде
създадена нова бюлетина съобразно новите условия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.
Предлагате ли да допълним и това правно основание? Приемам.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в проекта на писмо има
грешка – математическа. Може би аз не съм добър математик, но по
мои сметки излизат 1 128, а не 1028 бюлетините, които следва да
бъдат отпечатани.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колеги, ще променя
писмото и изчислението във връзка с тази грешка. Ще направя
правилната калкулация.
Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: На мен ми се струва, че следва да
посочим и чл. 452, ал. 4, който предвижда, че вторият тур се
провежда до 7 дни. Там няма възможност да се проведе вторият тур
по друг начин.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Именно, това беше и
предложението на колегата Христов. Така че Вие се солидаризирате
с него. Аз вече го бях отразила в писмото си.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка указанията да бъдат, че
вторият тур трябва да се проведе в неделя, а не в събота.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Солакова.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В първия текст, който е болдван, под
числото „1028“, което следва да се коригира, трябва да стане „47 на
сто“, а не „52 на сто“. А вторият – „над 81 на сто“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много Ви благодаря,
колега. Спестихте ми време.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не знам дали да не включим към
писмото и текста от Изборния кодекс – мисля, че беше чл. 452, но го
казвам само по спомени – където става въпрос точно за отказите –
тези, които коментирахме, че кандидатите имат право в 24-часов
срок след обявяването на резултатите, да направят отказ. При това
положение няма как бюлетината да бъде обявена преди този срок,
когато има такъв отказ.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих го, колега,
благодаря Ви.
Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте предложението да изпратим това писмо до
тези адресати с направените корекции и допълнения в зала.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Цветомир Томов, Владимир Пенев. Емануил
Христов, Ерхан Чаушев Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман.

Росица Матева, Румен Цачев,

Румяна Сидерова ); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, за информация да дам думата на колегата Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ МИ-03-289 от 27.110.2015 г. във връзка с нашето предложение до
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администрацията на Министерския съвет относно ползването на
отпуск в деня, следващ деня на предаването на изборните книжа и
материали от произведените избори, както и предложение за
изплащане на допълнително възнаграждение за членовете на
секционните избирателни комисии, които предават изборните книжа
и материали извън определеното с наше решение възнаграждение.
Получили сме отговор, подписан от заместник министърпредседателя по европейските фондове и икономическата политика.
В отговора се казва, че всички членове на секционни избирателни
комисии, които предават изборните книжа и материали от
съответната секция на ОИК, да имат право на отпуск за изпълнение
на граждански, обществени и други задължения в деня, следващ
предаването, а именно вторник.
В тази връзка обръщат внимание, че този отпуск е уреден в
Кодекса на труда и случаите, в които работодателят е длъжен да
освобождава от работа работника или служителя, са изрично
посочени в чл. 157, ал. 1 от Кодекса на труда.
Подкрепят предложението на Централната избирателна
комисия за изплащане на допълнително възнаграждение на
членовете на секционните избирателни комисии, които предават
изборните книжа и материали извън определеното с наше решение
възнаграждение, като считат, че допълнителното възнаграждение не
трябва да надвишава посоченото в т. 2.1 на нашето Решение № 1546.
Към настоящия момент нямат възможност да ни представят
конкретен разчет на наличните средства по план-сметката за
финансовото

обезпечаване

на

изборите.

В

случай,

че

с

допълнителните плащания се надхвърлят средствата, определени с
план-сметката, същите ще бъдат осигурени.
Колеги, аз предлагам при този отговор да направим едно
много внимателно проучване както на нашето решение, така и на
всички възможни варианти, които бяха обсъдени и в деня на
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предложенията, и да предложим конкретен размер, за което да
уведомим господин Томислав Дончев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Солакова.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, вече има питания от медии за
хора, които недоволстват от това, че са ходили до общината и не са
си получили възнаграждението. Аз обяснявам, че процедурата е побавна.
Допускам, че е възможно да възникне напрежение около тези
средства, защото още днес е имало хора, които са си търсили парите
от Софийска голяма община.
Eстествено, това обяснявам. Мотивирам предложението си
още сега да се опитаме да вземем решение за размера на
възнаграждението и да задействаме процедурата по-бързо.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега
Томов.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да, аз също получих
обаждания още сутринта, включително и по отношение на
отпуската, както и по отношение на възнаграждението.
Считам обаче, че всички членове на секционни избирателни
комисии в съвсем кратък срок биха получили възнагражденията си.
Когато става дума за средства от държавния бюджет, би следвало да
бъдем много внимателни при изготвяне на предложението за
конкретен размер, още повече че на заседанието на Централната
избирателна комисия бяха обсъдени най-различни варианти.
Освен това те се позовават на т. 2.1 от наше решение. А т. 2.1
се отнася до размера на възнаграждението.
Аз предлагам може би утре да решим всички спешни
въпроси.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз предлагам това, което говорихме и
сутринта с госпожа председателката – да променим начина на
изписване резултата от референдума в сайта, като се добавят
недействителните гласове, както е по закон.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, очевидно този
въпрос предизвиква в момента дискусии.
Колеги, с оглед приоритетите на Централната избирателна
комисия утре ще го включа като точка първа от дневния ни ред.
Колеги, следващото ни редовно заседание ще бъде утре в
13,00 ч.
Ще

извършим

проучването,

което

колегата

Солакова

направи, и ще предложим конкретен размер на възнагражденията
утре.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
(Закрито в 18,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
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Божидарка Бойчева.

