ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 370
На 2 август 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно решение на Народното събрание за
насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република
България.
Докладва: Ивилина Алексиева
2. Доклад относно решение на Конституционния съд № 9 от
28 юли 2016 г. по конституционно дело № 8/2016 г.
Докладва: Ивилина Алексиева
3. Проект на решение относно приемане на хронограма за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК.
Докладва: Иванка Грозева
5. Доклад относно първия етап от работата на комисиите за
провеждане на конкурси за назначаване на щатни бройки.
Докладва: Владимир Пенев
6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Румен Цачев, Росица Матева,
Емануил Христов
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7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват:

Метин

Сюлейман,

Емануил

Христов
8. Доклад относно сигнал срещу решение на ОИК-Златица.
Докладва: Метин Сюлейман
9. Доклад относно писмо на Конституционния съд по
конституционно дело 11/2016 г.
Докладва: Румяна Сидерова
10. Доклади по писма.
Докладват:

Ивилина

Алексиева,

Севинч

Солакова, Йорданка Ганчева, Ерхан Чаушев,
Владимир Пенев, Росица Матева, Емануил
Христов, Румяна Сидерова
11. Разни.
Докладва:

Росица

Матева,

Ивилина

Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Таня
Цанева и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 11 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 2 август 2016 г.
Разполагате с проект за дневен ред.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще помоля да ме включите в точките
за възнаграждения, отваряне на помещения и писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Записах,

господин Христов.
Колеги други? – Госпожа Сидерова в доклади по писма.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, в такъв случай режим на гласуване на така
предложения и допълнен проект за дневен ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да премина към разглеждането на точка първа
от дневния ред, бих искала да ви информирам, че по обективни
причини днес отсъстват госпожа Бойкинова, госпожа Цанева,
господин Томов и госпожа Мусорлиева.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
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1. Доклад относно решение на Народното събрание за
насрочване на избори за президент и вицепрезидент на
Република България.
Колеги, в „Държавен вестник“, бр. 60 от 2 август 2016 г. е
обнародвано Решението на Народното събрание за насрочване на
избори за президент и вицепрезидент на Република България. Както
знаете, тази дата е 6 ноември 2016 г. – неделя.
Докладвам ви за сведение, като взимам повод от този доклад,
за да обявя, че ние вече сме в активен период от една страна по
отношение на организацията и произвеждането на новите и
частичните избори на 2 октомври 2016 г., и на второ място – във
връзка с организацията и произвеждането на изборите за президент
и вицепрезидент на републиката, с всички последици от това
решение на Народното събрание. Най-важно ще ни бъде приемането
сега на хронограма, след това приемането и обнародването на
образците на изборни книжа.
За сведение е докладът по тази точка.
2. Доклад относно решение на Конституционния съд № 9
от 28 юли 2016 г. по конституционно дело № 8/2016 г.
И на второ място, колеги, отново в „Държавен вестник“, бр.
60 от 2 август 2016 г. е обнародвано Решение № 9 от 28 юли 2016 г.
по конституционно дело № 8/2016 г. Знаете, колеги, че по искане на
президента на Република България, на основание чл. 150, ал. 1 от
Конституцията на Република България, Конституционният съд беше
сезиран да установи противоконституционност на Решение за
произвеждане на национален референдум по три от въпросите на
този национален референдум.
Със

своето

решение,

подробно

мотивирано,

Конституционният съд реши: обявява за противоконституционно
Решение за произвеждане на национален референдум, прието от 43-
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ото Народно събрание на 12.05.2016 г., в частта: т. 2, т. 4 и т. 6 –
частта в която Конституционният съд беше сезиран, с която са
приети въпросите, както следва:
2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде
намален на 120?
4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по
електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на
Министерството на вътрешните работи и началниците на районните
управления в областните директори на Министерството на
вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два тура?
Колеги, при преценка на Решението на Народното събрание
за произвеждане на национален референдум, обнародвано в бр. 37 на
„Държавен вестник“ от 17 май 2016 г. и така цитираното Решение на
Конституционния съд, ви информирам, че Централната избирателна
комисия ще следва да организира и произведе национален
референдум с три въпроса. Очакваме указа

на президента на

републиката за насрочване на национален референдум.
Въпросите, които не са били в обхвата на искането на
президента на републиката и които остават, са:
1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с
мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два
тура?
3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на
изборите и референдумите?
5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за
финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един
лев за един получен действителен глас на последните парламентарни
избори?
Колеги, за сведение.
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Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
3. Проект на решение относно приемане на хронограма за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Заповядайте по хронограмата, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, хронограмата е в моята папка
за днешното заседание. Датата на изборите е известна – 6 ноември
2016 г. – публикувана, обнародвана, не е само взетото Решение от
Народното събрание, както чухме от доклада.
Ако искате, да вървим страница по страница или срок по
срок? – Реално всъщност това са сроковете до 55-тия ден преди
изборния ден. Това е само един срок. Само ще добавим в т. 1 – в кой
брой на „Държавен вестник“ е обнародвано решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Брой 60 от 2
август 2016 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 1 е обнародването на избора.
Обаче трябва да решим коя е датата на насрочването.
1. Народното събрание насрочва изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
2. ЦИК определя структурата и съдържанието на единната
номерация на избирателните секции.
ЦИК

формира

и

утвърждава

единните

номера

на

избирателните секции извън страната.
3. Областните управители насрочват консултации за състав
на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането
им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата
на областната администрация не по-късно от три дни преди
провеждането им.
4. ЦИК определя условията и реда за образуване на
избирателни секции извън страната, включително условията, реда и
организацията за гласуване на български граждани извън страната.
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5.

ЦИК определя с методика размера на възнагражденията

на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях.
6.

Президентът на републиката определя наименованията,

границите и номерацията на районите. (Реплики.)
Тогава

т.

6

ще

бъде

перифразирана:

определяне

наименованията, границите и номерацията на районите за изборите
за президент и вицепрезидент на републиката.
И колегата Цачев подсказва, че може би основанието е чл.
313.
В последната колона е Указ № 202 от 5 август 2014 г., който е
публикуван в „Държавен вестник“, бр. 65 от 2014

г. С това

допълваме последната колонка. А основанието в третата колонка е
чл. 313, ал. 2 във връзка с чл. 249, ал. 2.
РУМЕН ЦАЧЕВ: По т. 7 във връзка със задължението на
ЦИК да изпрати на Министерството на външните работи решенията
за условията за образуване на секциите. След това по чл. 20 те имат
задължение

министърът

на

външните

работи

незабавно

да

публикува тези условия за образуване на избирателните секции.
Може би това трябва да бъде като отделна точка след т. 7, тъй като
от решението на ЦИК произтича вече и задължението на
Министерството на външните работи като отделно основание. И пак
ще бъде може би незабавно за срока – може би следващия ден: 55
дни преди изборния ден.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Включваме т. 7а, в която е
задължението на ЦИК и на Министерството на външните работи по
чл. 20 от Изборния кодекс – незабавно след като ние ги изпратим, да
ги публикува на интернет страницата на министерството.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да направя едно уточнение
по т. 1, защото е съществено за следващите решения. Какво ще
разбираме под дата за насрочване на изборите? – Решението на
Народното събрание или обнародването в „Държавен вестник“?
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Това има съществена роля после за партиите, когато трябва да
представят актуално състояние, към коя дата да бъде. Ако може, сега
да го решим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И това трябва да
бъде, както госпожа Сидерова преди малко посочи, едно от нашите
принципни решения. Едно от първите ни принципни решения.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Доколкото в хронограмата даваме
срока, в който трябва да стане, ние даваме срока, описваме и ще
вземем отделно решение, както сме вземали и за насрочване на
избори, когато става с Указ на президента, коя е датата на
насрочването. Кое приемаме за дата на насрочването. Нека остане за
принципното решение. Това и до края на деня можем да го
отработим, най-късно в четвъртък. (Реплики.)
Аз смятам да остане така. Ние тук част от групата, които сме
по

изборните

книжа,

говорихме

да

приемем

решенията.

Включително и тези, които не са изменени, да ги приемем в пакет.
Да ги преномерираме, да ги допълним и да ги приемем в пакет
книжата, защото иначе ще объркаме много участниците в изборите
за това кое е изменено, кое е допълнено... Един нов пакет да си
приемем и там ще включим и неизменените книжа. (Реплики.)
Предлагам да перифразираме т. 8:
8.

ЦИК

утвърждава

образци

на

изборни

книжа

в

съответствие с измененията на Изборния кодекс – няма да пишем
откога са тези изменения - и ги обнародва в „Държавен вестник“.
Нали така ще е добре?
Датата остава 11 септември… Но няма да е 11 септември,
защото ние сега ще ги утвърдим. (Реплики.)
Книжата трябва още утре да ги приемем. Да бъде без дата,
без коментар и толкова.
Точка 8 става т. 2 и после другите ще се преномерират и в
последните две графи не пишем срок, не пишем дата.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: По т. 7 основанието е чл. 11, ал. 3.
РОСИЦА МАТЕВА: Може да е и 1, и 3.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е по новата т. 7а?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Задължението ни е дадено по т. 4 – там е
правилно основанието. Изпращането вече …
РУМЯНА СИДЕРОВА: Той говори за новата точка.
Основанието е чл. 11, т. 3. Това е по т. 7а?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Не, т. 7а е за задължението по чл. 20, че
министърът… (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
други бележки по стр. 1?
Преминаваме към стр. 2.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние работим със законовите срокове.
Че ще правим по-рано нещата, това трябва на всички да е ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Именно. А също
така, въпреки че поставяме крайни срокове съобразно закона на
другите институции, аз съм убедена, че и те своевременно ще
започнат подготовката и се надявам да не чакат последния срок.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 9. При непълнота или грешка в
изборните книжа, ЦИК извършва поправка не по-късно от 5 дни от
установяването й. (Реплики.)
Точка 9 ще отиде след т. 2. Това каза и Ганчева – да стане
нова т. 3, а другите се изместват надолу.
РУМЕН ЦАЧЕВ: 12. ЦИК определя структурирания вид на
списъка в подкрепа на регистрацията на партия/коалиция.
Точка 12 касае партиите и коалициите, но чл. 57, ал. 1, т. 35
всъщност е за независимите кандидати. Ако говорим за партиите и
коалициите и сме казали, че това трябва да стане до 55-тия ден
преди изборния ден, регистрацията нали е до 45-тия ден и те трябва
да представят и подписка. Дали този ден може да се изтегли по-
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напред? Аз нямам спомен дали имаме законово определен срок 55
дни. Да посочим един по-ранен срок. (Реплики.)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Той е готов. Можем и в четвъртък да
го приемем.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Решенията по т. 12 и т. 13 са
подготвени. То е едно решение, защото тук са еднакви подписките.
Можем да ги обединим именно заради характера на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точките 35 и 36
са разменени.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Както предложи Христов и както е
направено решението, съм съгласна да ги обединим в една точка и
само ще се добави т. 35 и т. 36. (Коментари и уточнения без
микрофон.)
Защо ще пишем? Незабавно след насрочването – край, ние
сме решили въпроса и с ранното насрочване и със спазването на
сроковете. Незабавно след насрочването. Това е едноседмичен срок
максимум от насрочването, а насрочването вече е факт. Ще кажем от
коя дата се счита. (Реплики.)
И като отидат в отпуска и се върнат и като не си пуснат
своевременно уведомленията до държавите?!? Нали целта на това
насрочване и затова се съобрази с нас Народното събрание да е пораничко. Ще се оправдават, че ние сме казали: не по-късно от 55
дни, и затова така са го направили. Нямам нищо против да го
изместим по-нагоре. След тези, които сега станаха т. 2 и т. 3 да го
изтеглим.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да ви върна на т. 12 и т.
13? Ще ги обединяваме ли? Дори и да не ги обединяваме, чл. 133 се
отнася само за регистрацията на партиите. Ако ще трябва да
включваме и коалицията, трябва да е и чл. 140.
РУМЕН ЦАЧЕВ: И за инициативния комитет също.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В този случай защо да не оставим
само чл. 57, ал. 1, т. 35 и т. 36?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз така предложих да стане: чл. 57,
ал. 1, т. 35 и т. 36. (Уточнения.) Оправихме – мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

преминаваме към стр. 3.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Първо в т. 15: Областният управител
прави предложение за състава на РИК, когато е постигнато съгласие
– или на консултациите е постигнато съгласие, за да е пълно.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съставите на комисиите ли искаш да
кажеш?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да.
Но в т. 16 и от двете изречения едно и също е последствието.
Когато не е постигнато съгласие за състава на РИК областният
управител

изпраща

на

ЦИК

документите.

Той

не

прави

предложение. И изпраща документите на ЦИК. Последствието от
непостигането на съгласие е, че не прави предложение. Да, да не се
чудят какво предложение, че има две хипотези.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Две са хипотезите.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: А то е една и съща хипотеза. Според
мене това е вследствие на непостигнато съгласие – хипотезата е, че
изпраща документите на ЦИК. Тоест, той не прави предложение и
изпраща документите на ЦИК.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е така. Имат постигнато съгласие,
но областният управител не прави предложение. Имали сме и такива
ситуации. И при всички случаи трябва да изпрати документите. И
законът ги разглежда като две отделни хипотези, и ние. За
съжаление, сме имали и такива случаи. Държи документите…
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, когато не е съгласен със състава на
РИК. Да, разбрах. Добре, тогава нека да остане отделно като
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евентуална хипотеза, когато е постигнато съгласие, но не прави
предложение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако си спомняте, една година
Силистра не изпращаше, не изпращаше…

Той и сроковете

просрочи. Едва го накарахме да прати документите. Имаше няколко
такива случая. Не харесва състава, за който са се съгласили. То и
практически е възможно, за съжаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

продължаваме със стр. 3. (Уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: В § 11 ние имаме даже 10-дневен
срок от насрочването, което е абсурд, защото нямаме секциите.
Затова да стои така свободно, защото ние знаем, че ще приемем едни
правила и едва след това ще приемем решението – като станат факт
секциите, за определяне на секциите. Нали така?
Иначе трябва да приемем формално едно решение топтан, на
кило: 10 секции там, 50 секции – там…
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Госпожо

Сидерова, тук отправям реплика. Ние ще вземем такова решение, за
да изпълним законовото изискване, но няма да бъдат посочени
секциите като номера, защото такива няма, а ще посочим секциите
като територии и тук предполагам, че господин Чаушев вече е готов
да ни предложи проект.
РУМЯНА СИДЕРОВА: хора, тука пише условия и ред за
машинно гласуване. Аз никъде не съм включила секциите. Ако
искате да ги включим… (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ми
припомня, че с оглед осигуряването на възможност по-рано да бъде
проведена процедурата – надявам се, че ще има такава възможност,
процедурата за определяне на изпълнител на машинното гласуване,
наистина потенциалните секции, условията и редът за машинното
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гласуване като решение, трябва да бъдат по-рано, за да можем вече
да подготвим и документацията.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека включим тогава точка, че ЦИК
определя броя на секциите, в които ще се провежда машинно
гласуване. Както каза Ерхан – и районите.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Става дума тук да включим първото
решение, с което вземаме принципно в кои райони – това, което каза
Ерхан. Да го впишем в хронограмата. Как да го формулирам?
„ЦИК определя броя и районите на секциите, в които…“
Можем да употребим думата „местата“ доколкото Изборният
кодекс си служи с това понятие за населените места извън страната.
И тук можем да го напишем, защото ние ще определим общините.
Нали така, Ерхан? – Да, добре.
А т. 19 си остава в този хубав вид без срокове и дни:
19. ЦИК

определя

условията

и

реда

за

машинното

гласуване.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Възприемам предложението, като обаче ще се допълнят две
точки, защото са в различни изречения. И защото докато за
определяне за секциите има 10-дневен срок от насрочването, за
машинното преброяване нямаме срокове. Ще се качат в началото на
хронограмата, както предложи Данчето – в принципните действия,
които се възприемат и в които не се сочат конкретни дати.
(Реплики.)
Моето виждане е, че може да има и такива действия,
разписани в хронограмата, за които се знае, че ЦИК ще взема
решения и очакването на обществото е към вземането на решение от
ЦИК и оттогава да може да се уведомява, но да знае, че ще се
извършва и това действие по време на изборите.
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Да минаваме нататък. Уточнихме две отделни точки, които
минават в първата част, която е с общи правила. Без конкретни дати,
тъй като те се изтеглят много напред, благодарение на по-ранното
насрочване.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Точка 23 мисля, че припокрива тези, които
коментирахме по отношение на партиите и коалициите.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тук пише формата и структуриран., а
беше само структуриран.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Редът за проверка е, да.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ама ако е редът за проверка, сроковете са
едни и същи и е по-добре да се обедини със следващия текст, който
касае пък партиите и коалиции.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка 23 и т. 24 стават една обща
точка, както т. 12 и т. 13 и това е всъщност срокът за определяне.
Той отново основанието е в същите тези т. 35 и 36 на чл. 57, ал. 1. На
същия принцип, както обединихме т. 12 и т. 13, така и тук тези двете
ги обединяваме.
Но в т. 24 ще отделим: ЦИК определя реда за проверка на
кандидатските листи и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“. Защото
ние кандидатските листи трябва да проверим дали отговарят.
(Реплики.)
В

ГД

„ГРАО“

имаш

информацията

за

българското

гражданство и откога е български гражданин. Има я тази
информация.
Добре, изпраща в МРРБ и в Министерство на правосъдието.
(Реплики.) И аз мисля, че няма текст за правосъдието…
Точка 24 става, че ЦИК определя реда за проверка на
кандидатските листи за президент и вицепрезидент. А на кого ще
възложим тази проверка, ще определим после с решение.
25. ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане
на компютърната обработка на данните от гласуването.
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Точка 27 също е съобразена със закона. (Уточнения.)
Тя говори, че трябва да отпадне част от текста.
27. ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които
на проведените през последните пет години избори е имало
образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не
по-малко от 100 избиратели. Това правило беше отменено – права е
Данчето. Аз се извинявам, не сме го забелязали. Но ние пак
обявяваме списък на местата със служебните секции.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Където има ДКП задължително.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да оправим точката с оглед на
новите промени.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Доколкото това е новела на закона, задължително трябва да
обявим там, където ще има задължително секции. Някои посланици
и консули ще си спят на кълката, че трябват 20 заявления, за да има
секция. А сега вече не е така – трябва да има секция, независимо
дали са 20, 15, 19… А и ще изчерпим и нашите спорове. Сега не са
20 разбира се, отчитаме за цялата държава или отчитаме само за
ДКП-то и т.н. За столицата, където е представителството. Затова ние
задължително ще имаме предвид не само посолствата. Има държави,
в които имаме консулства и там също задължително има секция. А
дали ще има втора секция, ще зависи от броя на подадените
заявления да се гласува там. (Уточнения.)
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз предлагам т. 27 да стане, както каза
и Матева преди малко: ЦИК

обявява

предоставения

от

Министерството на външните работи списък на местата, където има
дипломатически и консулски представителства и където ще бъдат
образувани избирателни секции.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

уточнихме текста и за Централната избирателна комисия, и за

16
наблюдаващите ни и слушащите ни. Тъй като това са нови
разпоредби на Изборния кодекс, затова се наложи обсъждането в
оперативен порядък, така че да ги приложим прецизно.
Продължаваме нататък.
РУМЕН ЦАЧЕВ: По предходната т. 26 исках да кажа нещо,
че тука доста коментирахме: Кметът на общината

образува със

заповед избирателните секции. Тази заповед предлагам, тъй като
той има и друго задължение, да я изпрати на териториалните звена
на ГД „ГРАО“ в съответната област. Това са две отделни негови
задължения. Като продължение на изречението.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемам предложението на Румен:
изпраща на ТЗ на ГД „ГРАО“ и на РИК. РИК ще работи по тези
секции. Ще определя номерацията на територията на района и т.н.
РУМЕН ЦАЧЕВ: На РИК да не е в един по-късен момент, а
тук по-скоро може би няма как да го сложим като отделна точка, а
като допълнително изречение, ако преценим, че заповедта на кмета
за образуване на секциите, може да се обжалва в 3-дневен срок,
който е…
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Сега правим хронограма. Ще имаме
решение.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Именно защото е календар и именно защото
има 3-дневен срок за обжалване на заповедта на кмета.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Има решение на ЦИК за това нещо.
Там ще бъде. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз обаче съм съгласна с Румен.
Съгласна съм с предложението на Румен Цачев и считам, че можем
да допълним. Става така: Кметът на общината образува със заповед
секциите на територията на общината, утвърждава тяхната
номерация, обхват и адрес и изпраща заповедта на ГД „ГРАО“ и на
РИК. Може на РИК да не й трябва това в толкова ранен момент, но
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на нея й трябва, защото след това ще назначава секции, ще образува
окончателните номера на секциите и т.н.
И да напишем едно второ изречение: Заповедта може да се
обжалва в 3-дневен срок пред областния управител, с оглед наистина
на таз промяна на уредбата точно за образуване на избирателните
секции, която се върши многократно за кратки срокове в последните
пет години. Неколкократно се променяше правната уредба и мисля,
че така ще е добре. Нищо, че е в хронограмата. Много е съществена
промяната. (Реплики.)
Добре, ще го изпишем: Обявява на интернет страницата…
Добавяме, че се обявява. (Реплики, уточнения.)
Аз се съгласявам и мисля, че е много разумно, защото това е
информация за гласоподавателя. И след като я има в хронограмата,
тя е дадена в много ранен срок, тъй като именно образуването на
секциите

е част

точно от гаранцията

за упражняване

на

избирателното право. Нека го напишем. (Реплика на Росица
Матева.)
Добре, съгласих се. Това ще го опиша. Заповедта няма да
пиша, че подлежи на обжалване. Дано на това се е научил кметът.
(Реплики.)
Доколкото чакат 50-тия ден, а ние на 50-тия ден трябва да сме
ги назначили. Но 31 РИК не са 265 ОИК и ще сме ги назначили, така
че може и да успее някоя РИК да обжалва.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с предложението на
колегата Цачев, като резонно такова да се добави изпращането на
копието. Съгласен съм и с допълнението на колегата Сидерова да се
изпрати на РИК, макар че го няма в закона.
Но съм категорично против и моля да се подложи на
гласуване, ако това е предложението, да се обявяват срокове. Какви
са ми аргументите?
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Първо, в по-голямата част почти всички срокове за
обжалване в кодекса – аз не се сещам за друг в момента – са
тридневни. Ако тук напишем, не виждам резона да не пишем на
други места.
Второ, ако напишем този срок и ако наистина искаме да
улесним избирателя и към него е насочено, какъвто беше
аргументът, контрааргументът ми е, че ние изобщо не му даваме
яснота. Защо? – Защото ние трябва да опишем тогава пък всички
срокове: че в 3-дневен срок областният управител трябва да се
произнесе, че след това пък в 3-дневен срок може да се обжалва пред
Административния съд. Тоест, отиваме в една спирала, която аз
намирам за абсолютно излишна. Това е хронограма. Ние говорим за
действията, а не за правните последици и за процесуалните
последици. Така че съм против сроковете и правя предложение, ако
си го поддържат докладчикът и колегата Цачев, да отпадне срокът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
На мен ми се стори, че докладчикът, ако не се лъжа – нали
така, госпожо Сидерова? Вие приехте: кметът на общината образува
със заповед и съответният срок за заповедта и оттам-насетне как
заповедта се обявява публично.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, и че може да бъде обжалвана в
срок от три дни. Толкова. Може да не пишем: в срок от три дни, а
само: може да бъде обжалвана пред областния управител. Но като
напишем тази възможност, трябва да напишем на хората, че е в срок
от три дни от обявяването и толкова. (Реплики.)
Недейте така, колеги. Не свеждайте нещата до абсурда да
стане отрицание. Не е така. Като напишем веднъж, че може да
обжалва…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като
имаме несъгласие по тази т. 26 от настоящата номерация, аз ще
подложа на гласуване предложението.
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Госпожо Сидерова, бихте ли го повторили за допълване?
РУМЯНА СИДЕРОВА: 26. Кметът на общината образува със
заповед секциите и изпраща заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“, на РИК
и областния управител. Заповедта се обявява публично на интернет
страницата на общината и може да бъде обжалвана в 3-дневен срок
от обявяването. (Реплики.)
Няма такова нещо в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Това

е

предложението. Аз няма да го подложа цялото на гласуване, а само в
частта на обжалването.
Преди това заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз щях да направя предложение да се
гласува първо само предложението без частта на обжалването,
защото там всъщност има несъгласие, за да не се блокира целият
текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подлагам на гласуване предложението, което току-що госпожа
Сидерова прочете, в частта му, че заповедта може да бъде обжалвана
в 3-дневен срок от обявяването й пред областния управител. В тази
част предложението подлагам на гласуване. Със „за“ гласуваме, че
подкрепяме да я има, с „не“ – че не подкрепяме.
Режим на гласуване…
Колеги, отменям гласуването.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Хайде, тогава да се разберем какво
гласуваме. Само срокът да отпадне, а да остане, че може да се
обжалва пред областния управител, така ли да се разбира?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с оглед
на факта, че господин Ивков не гласува и с цел прецизиране, в
момента гласуваме отпадане на срока за обжалване. (Реплики.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм с текста по принцип. Правя
предложение да отпадне само последното изречение, което е
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относно обжалването – както за органа, така и за срока. Изобщо да
отпадне коментарът за обжалването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухме
предложението.
Който е да отпадне тази част, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица
Матева,), против – 6 (Александър Андреев, Емануил Христов,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова).
Няма решение.
Продължаваме, колеги.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Приключихме със стр. 3. Ние
приемаме хронограма за пръв път след съществени промени. При
хронограмите много основни неща трябва да решим.
Страница 4:
30. ЦИК утвърждава образеца на печата на избирателните
комисии и начина му на защита. Тук няма какво да разсъждаваме.
31. ЦИК определя реда за разглеждане на жалбите и
сигналите от избирателните комисии. Тук решение ще има
допълнително. Също нямаме спор по тази точка предполагам.
32. Сметната палата утвърждава образците на декларациите
по глава единадесета на Изборния кодекс, свързани с финансиране
на кампанията и ги обявява на интернет страницата си. Чл. 173.
33. ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства
и реда за водене и поддържане на публичните регистри от
избирателните комисии.
Не чета основанията, но мисля, че вие сте ги проследили.
34. ЦИК публикува списък с номерата и адресите на
избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях.
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35. ЦИК определя условията и реда за провеждане на
предизборната кампания. Тук сме не по-късно от 45 дни преди
изборния ден
36. ЦИК определя реда за предоставяне и разходване на
средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на
финансите. Също на 45-тия ден.
В следващата точка съм написала 15-дневен срок и сигурно
ще се премести назад:
37. ЦИК предоставя информация, организира и провежда
чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания
относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и
произвеждането на изборите, включително и относно машинното
гласуване.
Тук е – това е за разяснителната кампания. 15-дневният срок
е преди изтичането на всяка поредна дата. В т. 32 не съм забелязала
промяна, но може да има. Каква е промяната? – Коригирахме, добре.
38. Кметът на съответната община определя местата за
обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК. 45 дни преди
изборния ден.
Това беше стр. 4. Преминаваме на стр. 5.
39. ЦИК регистрира партиите за участие в изборите.
ЦИК регистрира коалициите за участие в изборите.
Понеже са различни текстовете на закона, нарочно съм го
направила в две изречения, за да може да се посочат текстовете.
40. ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните партии
и коалиции.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
А как ще определят застъпниците и ще вземат решение?
Застъпниците отново се заличават. Да, аз съм го видяла, че отпада,
но прецених, че РИК трябва да знае кои са партиите и освен това
назначаването на секциите и други такива спорове. Някъде може да
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участва някоя партия, която е от регистрираните. Да не стане
някакъв творчески спор, че не може да участва партия и т.н., и т.н.
(Реплики.)
Колеги, имаме текстове, които от президентските избори
препращат към правилата за народни представители. (Реплики.)
И списъците с представителите на партиите. Това също има
значение, нали се сещате? Ако дойде някоя партия и си даде
пълномощните без да е регистрирала кандидати и без да е
регистрирана за изборите…
41. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците,
представени от партиите и коалициите – не по-късно от 42 дни
преди изборния ден. Тук се заличава „от партии“ при коалициите.
42. ЦИК предоставя на Сметната палата списък на партиите,
коалициите и инициативните комитети данните за банковата сметка,
предназначена за обслужване на предизборната им кампания и
имената на длъжностните лица.
Знаете ли, не сме вписали в хронограмата срока за
регистрация на инициативните комитети, а той е същият като за
партиите и коалициите.
ОБАЖДАТ СЕ: 40 дни е.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 40 ли е? Значи не съм го пропуснала.
Може би е по-надолу. А може и да съм го пропуснала.
43. Общинските администрации обявяват предварителните
избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на
общината.
44. Печатните

медии

и

онлайн

новинарските

услуги

предоставят едни и същи условия и цени на всички партии,
коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които
се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на
Сметната палата и ЦИК.
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45. Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и
техните регионални центрове обявяват на интернет страницата си
условията, реда за предоставяне на време за отразяване на
предизборната кампания, както и тарифите си.
47. ЦИК регистрира партия за участие в изборите, при
условие че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за
регистрация на партията.
ЦИК регистрира коалиция от партии за участие в изборите,
при условие, че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за
регистрация на коалицията.
Преди т. 47, а може би преди т. 41 включваме срока за
регистрация.
Кой беше текстът за инициативните комитети? – Добре, чл.
154 е за проверката, чл. 153 е за регистрацията. Това е условно т.
40а: Регистрацията на инициативните комитети със срок не по-късно
от 40 дни преди изборния ден. Основание: Чл. 152, т. 1, буква „а“ и
чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс. В такъв случай датата на 40дневния срок е 26 септември 2016 г.
Изпусната е регистрацията на инициативните комитети – сега
го забелязах.
Всъщност ние видяхме до края на текста. Предложено беше в
т. 45 основанието – не е чл. 198, ал. 4, а ал. 5, каза колегата Ганчева.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Коя точка е? Видели ли сте в хронограмата дали имаме тази
точка?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямаме я.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Срокът не беше ли 40 дни?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Чл. 180, ал. 1
РОСИЦА МАТЕВА: Точки 44 и 45 са за печатните медии и
онлайн доставчиците кога предоставят условията…
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РУМЯНА СИДЕРОВА: След т. 44 включваме т. 44а – чл. 180,
срокът е също не по-късно от 40 дни преди изборния ден.
Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявят на интернет
страницата си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните
договори… Изобщо целия текст на чл. 180. (Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В момента, в който се сключи
договорът – тогава. Защото той веднага щом сключи договора,
трябва да го обяви.
РУМЯНА СИДЕРОВА: А обикновено се сключват след като
станат известни кандидатите. И то е много по-нататък, но е хубаво
тук да остане без дата, за да знаят като задължение какво правят. В
условията и реда трябва да включат, че е безплатно. Но това да си
остане отделна точка, за да се знае, че и по-нататък остава. Но без
срок и тука. Съгласна съм. Няма срок, който да се отчита от
изборния ден. Срокът се отчита от…
Приемам и предложението на колегата Ивков да включим, че
това обявяване става в 3-дневен срок от сключването на договора,
както е ал. 3. Тогава ще бъде не само ал. 1, а и ал. 3 на чл. 180. Нали
така? 4?
(Коментари и уточнения без микрофон.)
В т. 47 и навсякъде, където е в текста, където пише „изборен
район“ ще стане „район“. Ще отпадне определението изборен.
(Реплики.)
Кой текст на закона е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Чл. 154, ал. 5.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Преди т. 50а включваме точка, която
касае регистрацията на инициативните комитети след отмяна на
решението за отказ. Крайният срок е не по-късно от 32 дни преди
изборния ден. Основанието е чл. 154, ал. 4 от Изборния кодекс.
Точка 50а става т. 50б:
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50б. Партиите, коалициите и инициативните комитети правят
предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите им за
президент и вицепрезидент на републиката. Отдолу е и за
инициативните комитети.
ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент
на републиката.
Точка 50б става т. 50в:
50в. ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните
кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.
Казахме и това защо е нужно – защото застъпник може да
има само регистриран кандидат. И представител може да има в
избирателна секция само партия и коалиция, която е издигнала и
регистрирала кандидат.
51. Партия може да поиска да бъде заличена регистрацията
й за участие в изборите. Не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
52. ЦИК

заличава

от наименованието на коалицията

партиите, които са напуснали състава й.
ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава
на коалиция. Този срок е не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Основанията ги виждате.
53. Коалиция

може

да

поиска

да

бъде

заличена

регистрацията й за участие в изборите. Горе сме написали, че и
партията може да поиска заличаване.
54. Инициативният комитет предава на ЦИК списъка с
избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат по чл.
320, ал. 1 от Изборния кодекс. Пак е не по-късно от 32 дни преди
изборния ден
С това приключихме със стр. 6.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Точки 51, 52 и 53 минават веднага след сегашната т. 50,
другите се пренареждат вече както ги утвърдихме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: На стр. 7
продължаваме, колеги.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 55. Инициативен комитет може да
поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите.
ЦИК взема решение за заличаването регистрацията на
инициативен комитет по негово заявление. Не по-късно от 32 дни
преди изборния ден. Ние трябва в тоя срок да вземем това решение.
(Реплики.)
Аз ще ви кажа защо го има като изречение, защото ние трябва
да го вземем, а при заличаването няма какво да стане. (Реплики.)
В т. 52 трябва да остане, защото то влиза в регистъра.
(Уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА:

Добре, ще отпадне второто

изречение. Нека да остане жребият – в трите трябва да го има.
Свързано е с жребия, че трябва да се вземе решението в тоя срок.
Защото в тоя срок трябва да направим жребия, а в жребия участват
само регистрираните.
И напред има размествания. (Реплики.)
В коя точка? В регистрираните съм го написала.
58. ЦИК изпраща на РИК информация за заличените партии,
за извършените промени в състава и наименованието на коалициите,
както и информация за заличените коалиции. Тук добавихме и
инициативните комитети, които са изпуснати.
59. ЦИК приема с решение правила относно отразяването на
предизборната кампания в медиите.
60. ЦИК определя чрез жребий поредните номера в
бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати и ги
обявява.
61. ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на
кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни
комитети, в различните форми на предизборната кампания.
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62. ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и
партиите, коалициите и инициативните комитети във връзка с
формите,

темите

на

предизборната

кампания

и

екипите.

Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата.
До тук от т. 58 до т. 62 беше в 31-дневен срок.
В 30-дневен срок:
63. При отказ за регистрация или при обявяване на
недействителност на регистрацията на кандидат партията или
коалицията, която го е предложила, може да предложи за
регистриране друг кандидат.
ЦИК взема решение за регистрация на новопредложения
кандидат от листа на партия или коалиция. Не по-късно от 30 дни
преди изборния ден.
64. Когато

някой

от

кандидатите

в

регистрирана

кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или
коалицията може да предложи друг кандидат – да не е не по-късно
от 30 дни преди изборния ден. Последният израз отпада от втората
графа, защото този срок е даден в сроковете.
ЦИК взема решение за регистрация.
С това приключихме стр. 7.
Страница 8:
65. ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на
бюлетината.
ЦИК утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини.
Аз се извинявам, но нали това са образци на изборни книжа?
– Образецът на кочан.
ОБАЖДАТ СЕ: Кочанът го няма.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 19 и кочанът е намесен. Аз ви
предлагам да остане само: ЦИК утвърждава техническия образец и
защитата на бюлетината. Защото кочана сме го решили с образеца на
изборните книжа и сме свършили тази работа.
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66. Средствата за организационно-техническата подготовка
на изборите се предоставят на общинските, съответно областните
администрации - не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
67. Кметът на общината представя в РИК предложение за
състава на СИК, когато е постигнато съгласие.
68. Кметът на общината представя в РИК предложение за
състава на СИК, когато не е постигнато съгласие.
Защо предложение? – Той не представя предложение - чл. 91,
ал. 7 не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Трябва да са

материалите.
Гледаме т. 68 – чл. 91, ал. 7. Точка 68 ще стане: Кметът на
общината

представя

на

РИК

документите

от

проведените

консултации за определяне съставите на СИК, когато не е
постигнато съгласие. (Реплики.)
Това е чл. 91, ал. 10.
ОБАЖДАТ СЕ: В срока да сложим ли час?
РУМЯНА СИДЕРОВА: В едни хронограми слагахме, след
това викахте да не слагаме…
В коя точка? – Колеги, в точките, свързани с регистрациите и
при нас – във всички точки, които са свързани с регистрации на
партии, коалиции и кандидати, а за застъпници и наблюдатели? …
Във всички срокове, които са свързани с регистрации,
слагаме 17,00 ч. на последния ден като срок за подаване на
документи. Тогава навсякъде трябва да се включи едно изречение,
че подават документи и ЦИК взема решение. И за решението на
ЦИК не трябва да има час, защото той ще бъде след този час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

продължаваме със следващата т. 68.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Освен т. 68, пишем и т. 68а, в която
уреждаме

ситуацията: Кметът на общината представя в РИК

документите от проведените консултации при постигнато съгласие,
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когато не е направил предложение. Член 91, ал. 10. Срокът също е 30
дни преди изборния ден.
69. Откриване на предизборната кампания.
Тук е написан минус, но минусчето ще отпадне, защото това
е точно 30-тият ден. 30 дни е преди изборния ден, а не е: не по-късно
от…
70. Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и
техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК
(за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна
медия с регионален и местен обхват) условията, реда за
предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания,
както и тарифите си. В това число и безвъзмездното време.
(Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не по-късно от началото на
предизборната кампания. Обаче нека тогава да уточним.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Има

отделни

срокове

за

регионалните медии.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е ал. 6.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук пишем: ал. 6.
71. ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на
подписката на независимия кандидат.

Не по-късно от 27 дни

преди изборния ден. Тук основанието е чл. 322, ал. 2.
Тук съм сложила въпросителни:
72. Организациите на българските граждани в съответното
място

извън

страната

могат

да

правят

предложение

до

ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните
секции извън страната. Член 13, ал. 3 - не по-късно от 25 дни преди
изборния ден.
Въпросителните в т. 72 отпадат, в т. 73 – също.
73. Български гражданин, който има право да избира и желае
да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по
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образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на
ЦИК.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ал. 3 – и се публикува незабавно
на интернет страницата на ДКП.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добавяме: и се публикува на
интернет

страницата

на

дипломатическото

и

консулското

представителство.
74. РИК назначава СИК. Срокът е 25 дни преди изборния ден.
Вече сме на стр. 9.
75. Партиите,

коалициите

и

инициативните

комитети

изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от
Изборния кодекс на хартиен и електронен носител за включване в
регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК. (Реплики.)
Както пише в закона.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Електронен носител е.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 76. Когато РИК не е назначила СИК,
изпраща незабавно документацията в ЦИК.
На т. 77 съм писала въпросителна, колеги.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В чл. 14 вече няма точки. Член 14
го измениха.
77.

Ръководителите

на

ДКП

изпращат

мотивирано

предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани
секции за гласуване извън страната.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Алинея 3 трябва да е – в срок от
25 дни правят мотивирано предложение до ЦИК – и трябва да се
качи горе.
РУМЯНА СИДЕРОВА: За т. 77 основанието е чл. 14, ал. 3,
срокът е 25 дни, което е 11 октомври 2016 г. и се качва преди т. 76.
Там също е 25 дни.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

организациите в същия срок…

Хубаво

е

да

си

вървят
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РУМЯНА СИДЕРОВА: След т. 72 така ли? – Да. (Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има основание за обжалването.
(Уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Хайде, да излезем от сферата на
хипотезите и да продължим нататък. (Реплики.)
От коя регистрация? – Член 171, ал. 3. Румен казва, че срокът
не бил 25 дни… Гледаме т. 75.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 25 дни е.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 25 дни е – моля ви се, не ме
обърквайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Казвам не по-късно, а не на 25-тия ден.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тя се открива на 30-тия ден – не
казва не по-късно. И кампанията се открива на 30-тия ден. И това
като е 5 дена след откриването на кампанията, е на 25-тия ден.
Можем да напишем тук: в 5-дневен срок от откриване на
предизборната кампания.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Долните точки са по същия начин – не покъсно.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Защото така пише в закона.
В петдневен срок от откриване на предизборната кампания. С
един ден напред е изтеглено.
Аз съм сложила въпросителните, защото не знаех дали няма
да правят промени в Народното събрание. Тези въпросителни това
означават, а не нещо друго. Член 17, ал. 4 - няма промени.
80. ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 от
ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата,
в които се образуват избирателни секции. Тоест, само тези, които
имат право да гласуват. Тук нямаме промени.
81. ЦИК определя местата в държавите, в които ще се
образуват секции извън страната и броя на избирателните секции
във всяко място. Мисля, че тук нямаме промени.
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82. МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща
незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните
секции и да впишат лицата в Списъка на лицата, заявили, че ще
гласуват извън страната. Член 17, ал. 6 – няма промяна.
83. ЦИК определя условията и реда за извършване на
социологически проучвания в изборния ден.
84. ЦИК съобщава публично и публикува на интернет
страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите
за съставите на СИК извън страната. И тук няма проблем.
85. Избирателните секции извън страната се образуват със
заповед на ръководителите на ДКП. Няма промяна в текста.
86. МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни
от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на
лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват
извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за
гласуване в Република България. Мисля, че няма промяна в чл. 31,
ал. 2, в ал. 3 беше драмата. Също в ал. 4 и 5.
87. Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън
страната се публикуват от министъра на външните работи и от
ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП.
Тук също няма промяна.
Обаче промяната, която пак по заобиколен начин беше
направена, затова, че има избирателни списъци извън страната.
(Реплики.)
Аз съм започнала да пиша тези неща, но искате ли в
основанията да напишем и чл. 31, ал. 1, за да се знае, че това са
избирателни списъци? Имам предвид т. 87, тъй като списъците – ето
в самия текст има промяна: списъците по чл. 31, ал. 1. Тук пишем:
във връзка с чл. 31, ал. 1. (Реплики.)
89. В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК
извън страната. Няма промени.
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90. Министърът на външните работи или упълномощен от
него заместник-министър прави предложение за членове в съставите
на СИК извън страната.
91. ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на
правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ…
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да се върнем, защото чл.
17, ал. 6 казва, че списъкът на лицата се изпраща на ДКП от МВнР
20 дни преди изборния ден, за да образуват избирателните секции и
да впишат лицата в списъка, което е 20 дни, а не е 18.
РУМЯНА СИДЕРОВА: По коя точка е?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е по отношение на т. 86.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Какво не е вписано в нея? (Реплики.)
91. ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на
правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата,
изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното
им заличаване от избирателните списъци (повторно). Виждате ли
нещо друго? Това е по изработване на избирателните списъци – няма
проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

прекъсвам и давам обедна почивка до 14,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата
сме 10 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание с:
3. Проект на решение относно приемане на хронограма за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Бяхме

стигнали

до

стр.

продължаваме със следващата точка.

10,

т.

91

приключихме

и
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Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Стигнахме до т. 91, но сме
прескочили т. 88, която е с въпросителни:
88. При кмета на общината се провеждат консултации за
състава на подвижните секционни избирателни комисии.
Всъщност тази точка трябва да е не тук, а още по-надолу –
след 14-дневните срокове. Нека там да разсъждаваме – ще се върнем
към нея.
92. Кметът на общината прави предложения до РИК за
съставите на подвижните СИК. И тази точка трябва да е по-надолу.
След т. 91 трябва да е т. 93:
93. Избиратели

с

трайни

увреждания,

които

не

им

позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,
заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец
или чрез електронно заявление през интернет страницата на
общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в
случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК.
Вече е 14 дни преди изборния ден.
След това в т. 04 имаме:
94. Общинските администрации издават удостоверения за
гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК,
членовете на РИК и на наблюдателите. Срокът също е 14-дневен.
Основанията са същите. Там има една-единствена промяна, която не
касае тези избори. Отпаднали са членовете на ОИК.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Аз разбирам предложението на колегата Цачев и ви
предлагам да стане: Кандидатите, членовете на ЦИКИ, членовете на
РИК и на наблюдателите, подават заявление за издаване на
удостоверение за гласуване на друго място не по-късно от 14 дни. И
следващото изречение да стане: Общинските администрации издават
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удостоверението. Нали това предлагаш? – Да. Ние и в предишни
хронограми сме правили точно тази логика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Ако

не

възразявате, тук да сложим час.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. В последната колона казахме, че
е 22 октомври 2016 г., 17,00 ч., а в обяснението на точката първото
изречение ще бъде, че кандидати, членове на ЦИК, РИК… подават в
тоя срок и след това вече общинските администрации издават.
95. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, може да поиска да бъде вписан в
избирателния списък по настоящ адрес.
След вписването избирателят се заличава. - 14 дни преди
изборния ден, 22.10.2016 г. – събота.
96. Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в
МРРБ информация за издадените удостоверения за гласуване на
друго място за заличаването им от избирателните списъци по
постоянен адрес. (Реплики.)
Тук трябва освен за заличаването от списъците, трябва да е:
информация за издадените удостоверения и за вписаните в списъка
по настоящ адрес, за заличаването им от списъка по постоянния
адрес. Имам го? – Отделно, добре.
Преди сегашната т. 96 идва точката условно обозначена като
т. 88 и т. 92. Едната - т. 88 е: При кмета на общината се провеждат
консултации за състава на подвижните СИК. 13-тия ден. Кметовете
могат преди да изтече 14-дневният срок, да си направят условна
покана, за да може да са поканени три предварително, а на 13-тия
ден да са консултациите.
Точка 92. На 12-тия ден кметът на общината да направи
предложението до РИК, като всички сме наясно, че на маса места за
икономия на действия хората предварително договарят под условие.
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Но формално законът изисква тези срокове, затова трябва да се
сложат.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Срокът го има и той е 18 дни.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние не можем да си позволим този
лукс и както се е случвало и друг път, просто трябва да
синхронизираме срока.
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: 97. Общинските администрации по
настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за
подадените искания за гласуване по настоящ адрес за заличаването
им от избирателните списъци по постоянен адрес.
98. ЦИК назначава СИК извън страната не по-късно от 12 дни
преди изборния ден.
99. Общинските администрации представят на РИК копие от
регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място.
100. На интернет страницата на съответната община се
публикува списък на заличените лица. Вече са 10-дневни сроковете.
101. РИК назначава СИК за гласуване с подвижна/и
избирателна/и кутия/и. Това е вече назначаването на самата комисия
- не по-късно от 10 дни преди изборния ден
102. Когато

някой

от

кандидатите

в

регистрирана

кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в
трайна невъзможност да участва в изборите, партията или
коалицията може да предложи друг кандидат.
ЦИК взема решение за регистрацията му. Член 321, ал. 5, изр.
1. Срокът е 7-дневен.
103. РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за
масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с
увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в
изборния ден. (Реплики.)
Да, но тогава ние чл. 10, ал. 1 трябва да сложим преди това.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тук само се
оповестява и те ще се сетят, ако не са определили…
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз го написах, няма проблем.
104. Срокът за подаване на заявления за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателния списък. 7 дни преди изборния
ден. (Реплики.)
Допуснати – чл. 43, ал. 2. Ще пишем: допуснати спрямо този
избирател.
105. Партиите и коалициите, както и министърът на
външните работи или оправомощен от него заместник-министър
може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на
СИК извън страната.
106. ЦИК регистрира социологическите агенции, които ще
извършват социологически проучвания в изборния ден.
Навсякъде ще сложим час – 17,00 ч.
107. ЦИК определя реда за проверка за гласуване в
нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на
решенията по чл. 39 от ИК (списък на заличените лица) и на
удостоверенията по чл. 40 от ИК (за наличие или липса на основание
за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й
на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
108. Избиратели

с

трайни

увреждания,

които

не

им

позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но
не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да
гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при
условие че на територията на населеното място е назначена
подвижна СИК. Това е 5-дневният срок за подаване на заявления
при вече образувана секция и назначена СИК за гласуване с
подвижна избирателна кутия. Тук няма промени.
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109. Когато

партия

или

коалиция

не

е

направила

предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава
членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните
ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от
него заместник-министър. Нищо не се губи. Ако партията не е
направила предложение, свободните места, които преди това сме
задължени да оповестим на сайта, ръководителите на съответните
ДКП или министърът на външните работи правят предложение за
попълване на състава. Което съвсем не значи, че се назначава втори
служител от държавната администрация, а значи, че от местната
диаспора се допълва съставът с оглед на хората, които работят с
нашите ДКП. От диаспората, както беше в множество секции на
парламентарните избори и референдума. (Реплики.)
Добре, ще го разделим на две точки – 109 и 109а. (Реплики.)
До промените не сме стигнали. Сега сме на попълването на
съставите. Срокът тук е 7-дневен, а не е 5-дневен и т. 109 отива понагоре, като става 29 октомври 2016 г. Тази точка идва след т. 106.
Сега вече са промените.
110. ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън
страната. - Няма да пишем по предложение.
111. Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари
хора и други специализирани институции за предоставяне на
социални услуги и капитаните на плавателни съдове под българско
знаме образуват избирателни секции. Искам да кажа първо кой ги
образува и да имаме срока.
И добавяме: при наличието на 10 избирателя. Навсякъде ще
си има избирателни секции – в санаториуми, болници, заведения за
стари хора, социални заведения, където има повече от 10, които не
са под запрещение, навсякъде ще си има избирателни секции.
112. Ръководителят

на

заведението,

дома

или

друга

специализирана институция уведомява общинската администрация
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за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци по постоянния им адрес. (Реплики.)
В т. 112 е уведомлението за заличаване от избирателния
списък по постоянен адрес. Там не се прави. Нека болните и тези,
които са по затворите, да не ги слагаме под общ знаменател.
113. Ръководителите

на

местата

за

изтърпяване

на

наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват
общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат
заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес. И тук
добавяме: при наличие на не по-малко от 10 избиратели, за да е
еднакво с предишната точка.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Нова т. 113а, в която се описва по същия начин, както в т.
113, че ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции
при наличие на не по-малко от 10 избиратели.
И

т.

113

си

остава

сегашната,

че

се

уведомяват

администрациите по адресната регистрация по постоянен адрес на
лицата, включени в тези списъци, за да бъдат заличени от списъка по
постоянен адрес. И обяснявам защо искам да е отделна и
самостоятелна точка – заради проблемите в предишни избори,
когато някои от тези и вътре в системата на Министерство на
правосъдието си беше позволил да им каже, че ако искат, тогава ще
образуват секции. Затова да се знае, че това е задължение, а ако
искат, ще отидат да гласуват.
115. РИК регистрира до изборния ден застъпниците на
кандидатските листи и им издава удостоверения.
РИК

води

публичен

регистър

на

застъпниците

по

кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си.
(Реплики.)
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В т. 115 ще има още един ред, който ще бъде за
регистрациите, които се извършват в ЦИК на застъпници извън
страната. Посочен е целият текст на чл. 118. Вече ще бъде: ЦИК и
РИК водят публичен регистър на застъпниците по кандидатски
листи, които се публикуват на интернет страниците им.
116. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет
предава на РИК списък с лицата, които ще са представители на
партията, коалицията или инициативния комитет - регистрирали
кандидатски листи. Искам още тук да го добавя. Нали нямате нищо
против?
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, в т. 116 добавяме нов ред, в
който пише, че пред ЦИК се представят списъците на представители
на партиите за секциите извън страната. Основанието

е

едно

и

също, но тогава не е само ал. 4 на чл. 124.
Даже и да има дупка в закона, след като ЦИК регистрира
застъпниците, тя трябва да качи списъците на представителите и до
нея трябва да се изпратят списъците на представляващите партиите
и коалициите… А ал. 3? (Реплики.)
Може и да го няма. Аз ви предлагам чл. 124 да остане без
конкретна алинея. И това да си го напишем по този начин:
Списъците се публикуват на интернет страниците на РИК, съответно
на ЦИК. Вместо основанието да е ал. 4, да е чл. 124 и да приключим,
защото ние всъщност виждаме вътре основанията за всички тези
норми, които разграничават начини на регистрация, бройки и т.н.
Затова просто да махнем ал. 4 и да си остане общо чл. 124
117. ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет
страницата си регистър на наблюдателите.
118. Край на предизборната агитация. 24 часа преди изборния
ден и обикновено го описваме като 24,00 ч. на датата преди деня за
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размисъл. 04.11.2016 г. Правилно е написано. Дните започват от
00,00 ч. и свършват в 24,00 ч. (Реплики.)
119. Забрана за огласяване под каквато и да е форма на
резултати от допитвания до общественото мнение. 24 часа преди
изборния ден.
120. ИЗБОРЕН ДЕН - 06.11.2016 г. (Реплики.)
Не изборният ден, а гласуването започва в 7,00 ч.
Отделна точка: Гласуването започва в 7,00 ч. и завършва в
21,00 ч. Няма да ги пиша в една точка, защото не е вярно. Искаш да
кажеш, че от 00,00 ч. до 7,00 ч. могат да водят предизборна агитация
ли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Госпожо

Сидерова, продължаваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 121. Оповестяване на резултати от
социологически проучвания. Тук трябва да бъде 20,00 ч. – чл. 204,
ал. 3.
122. ЦИК съобщава данни за броя на гласувалите избиратели
и преди 20,00 ч.
В т. 122 трябва ли да съществува 20,00 ч.? Някой е пипал по
хронограмата и е променил часовете.
ОБАЖДАТ СЕ: Този текст не е необходимо да стои в
хронограмата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предния път го искахте, аз никога не
съм го включвала досега, а сега не го искате… Точка 122 остава ли?
Заличава се тази точка.
123. ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на
гласуването на територията на страната.
124. СИК преброява гласовете за кандидатските листи,
изготвя протокол с резултата от гласуването и го предава на РИК.
Обективно обаче смятам, че с оглед появилите се практики в
някои секции, които са малобройни, да затварят по-рано и да броят
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преди края на изборния ден, можем да запишем: не по-рано от 20,00
ч., което е краят на гласуването по закон. И приемам предложението
на Баханов. Изборния ден го обявяваме ние за цялата страна. Няма
защо да ни чакат един час. Края на гласуването в секцията

го

обявява СИК, но това не трябва да е преди 20,00 ч., колкото и
алогично да звучи, особено за малките секции. На кораба ще отидат
15-те души и ще гласуват в началото на изборния ден, по формално
в протокола трябва да пише и трябва да започнат да броят след
20,00 ч.
125. СИК

обявява

на

общодостъпно

място

пред

избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на
копието от подписания протокол
СИК издава заверени копия от протокола с резултатите от
гласуването на лицата по чл. 100, ал. 1, т. 8 веднага след изготвяне
на протокола с резултатите от гласуването.
126. СИК предава останалите книжа и материали на
общинската администрация.
127. СИК

извън

страната

преброява

гласовете

за

кандидатските листи и изготвя протокол след приключване на
гласуването. Не по-късно от 24,00 ч. местно време.
128. СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран
екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за
гласуване извън страната. (Реплики.)
Разбрах. В графа „Време“ става: след изготвяне на протокола.
И като гласуват по 1500 в една секция, защото е по-малък
броят на секциите, как до12 ч. всичко ще направят, не искам да знам.
129. СИК извън страната обявява на общодостъпно място
пред изборната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на
копие от подписания протокол.
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Какво пише в чл. 108? Да напишем ли: СИК извън страната
обявява по възможност на общодостъпно място пред изборната
секция резултатите… Те и без това не го слагат. За какво се
тормозим как ще им го формулираме?
Има идея в т. 128 да добавим и точка… И какво стана? Точка
129 остана в този пожелателен вид, само че стана след изготвяне на
протокола – и приключваме.
130. РИК установява и обявява резултатите от гласуването в
района и съставя протокол.
РИК издава заверено копие от протокола на лицата по чл. 72,
ал. 1? Къде беше задължението да предадат копие от протокола? –
Точка 25. Прав си, Ивайло.
131. РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола с данните от
гласуването и го публикува на интернет страницата си.

Това няма

да го пишем тука. Има си методически указания за тази работа. Това
все пак е хронограма.
Какво за 132?
132. РИК сканира протоколите на СИК и ги изпраща в ЦИК.
Не можем да кажем в колко часа, защото имаш едно
несигурно събитие от приключване на гласуването. Със сигурност
ще приключи, но няма сигурност за часа, в който ще приключи
гласуването. (Реплики.)
Е, имаш краен час, но тук не е от крайния час, а е от
действителния час. От приключване на гласуването – така е по
закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: (Без микрофон.)
По 131 е от приключване на гласуването, а по 132 – от края
на изборния ден. Просто има един малък нюанс.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Приключване на гласуването е покоректното. И без това ще го правят, когато искат. (Смее се.)
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133. РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК,
екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната
обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и
записващите технически устройства от машинното гласуване.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Можем ли да се върнем на т. 131?
– Член 293, ал. 6 казва: в електронен вид, подписан с електронен
подпис. Това означава ли, че е сканирано? (Уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, за първи път сме го включили в
хронограмата за парламентарните избори, защото така е решила
ЦИК. Аз по-рано не включвах тези подробности. (Реплики.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въпросът ми беше дали да
включваме чл. 293, ал. 6 като основание или да остане само чл. 72,
ал. 1, т. 23…
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Махаме

чл.

293.

Остава

задължението по чл. 72, ал. 1, т. 23, за да не включваме
противоречиви текстове, защото като сме им казали текста, ще го
четат и ще викат: какво стана сега? Хората ще се объркат, не
нарочно при това.
Това беше т. 131. От основанията отпадна чл. 293, ал. 6.
Бяхме на т. 133 – какво предава РИК:
133. РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК,
екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната
обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и
записващите технически устройства от машинното гласуване.
Вижте чл. 289, ал. 1 дали да го включваме или да си остане
задължението на РИК? Член 289, ал. 1 няма място. Тя е, че съставя
изобщо протокол. (Реплики.)
Член 289, ал. 1 се добави и към останалите основания в т.
130.
134. ЦИК публикува на интернет страницата си междинни
резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по
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избирателни секции. Това не беше ли ново? От преди ли е? – Добре.
Остава така.
135. ЦИК обявява резултатите от гласуването - не по-късно
от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен.
Защо съм писала въпросителната? Тук горе е 21,00 ч. на
08.11.2016 г. (Реплики.)
Какви три дни? Нали ако имаш втори тур, трябва да има
време за предизборна кампания? Никакви три дни няма. Може да е
чл. 344, но си длъжен да им дадеш възможност.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Остава само 08.11.2016 г. в последната колонка на т. 135.
Въпросителната пада и е чл. 344… (Реплики.)
Тогава т. 136 трябва да започне така: При избрани президент
и вицепрезидент на първи тур ЦИК обявява имената им.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защо не съберем т. 136 с т. 137? –
ЦИК обявява имената на избраните президент и вицепрезидент на
републиката.
Когато никой от кандидатите не е избран, ЦИК определя
първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове, и
насрочва нов избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: (Без микрофон.)
(Коментари и уточнения без микрофон.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В чл. 344, ал. 2 нямаме 48-часов
срок.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам в т. 135 да пренеса
мот-а-мо текста на ал. 1 на чл. 342, което е: ЦИК обявява
резултатите от изборите за президент и вицепрезидент. Не са
окончателните, а просто резултатите от гласуването по същество –
веднага след тяхното определяне и не по-късно от 48 часа от
обявяване на изборния ден за приключен.
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Предлагам целия текст да напишем така, защото това значи,
което и правим: обявяваме резултатите реално от първия тур. Те
може след това да се окажат окончателни. Може и да не се окажат
окончателни за обявяване на следващо решение или т. 2 на същото –
на втори тур отиват…(Реплики.)
Срокът на ал. 2 е срокът на ал. 1.
Точка 135: ЦИК обявява резултатите от гласуването за
президент и вицепрезидент на републиката веднага след тяхното
определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяването на изборния
ден за приключен. Като това веднага и не по-късно, ще дойде в
графата „Време“. Тук нямаме чл. 344, ал. 1, към които има
удивителна и въпросителна, нямат нищо общо.
Алинея 2 на 342 не знам къде й е мястото, но според мене
изборът по принцип върви по логиката „избран“. И вторият план е,
ако случайно има неизбран. (Реплики.)
Затова предлагам т. 137 да стане т. 136.
Да сложим какво става, ако не е избран никой. Срокът е
същият като този който току-що казахме: веднага след определяне
на резултатите, но не по-късно от 48 часа. И става така:
Когато никой от кандидатите не е избран, ЦИК определя
първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове, и
насрочва нов избор. Терминът на закона е „нов избор“, а не втори
тур. Това е реално втори тур, но и Конституцията така казва.
Това става т. 136 и тук основанието е чл. 342, ал. 2 във връзка
с ал. 1, защото срокът ни е в ал. 1.
Сегашната т. 136 става т. 137. Това са работни точки.
Решихме, че после ще преномерираме.
Член 134 казва така: Окончателният резултат от изборите за
президент и вицепрезидент се обявява от Централната избирателна
комисия в срок от три дни след изборния ден и се обнародва в
„Държавен вестник“. (Реплики.)
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Как да не е казано? Член 344 – в 3-дневен срок обявяваш
окончателен резултат и в 7-дневен срок обнародваш в „Държавен
вестник“. Имаш специална норма.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А защо не пишем тогава: ЦИК
обявява избраните президент и вицепрезидент, в случай че на първи
тур… в тридневен срок. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли да кажа нещо? – Хипотезата
избран е обща и за двата случая – първи и втори тур. Просто си става
т. 137 работна и е с текста на чл. 344 – окончателен резултат.
Независимо дали това ще е на първия тур или ще е на втория тур.
Защото ние вече в сегашната т. 137 сме казали какво става, ако няма
избран. И тя е условна точка. Тя отпада, ако има избран и веднага ти
идва какво става, когато има избран на първи тур, ерго, когато има
избран и на втори тур. Това се слага след първи и втори тур. Чак
тогава е обявяването окончателно.
Точка 137 – когато никой от кандидатите не избран – е под
условие. (Реплики.)
Ето, това е окончателният резултат. Добре, решихме
разсъжденията си само с едно разместване на точките и
доуточняване.
138. Предизборната кампания за новия избор започва веднага
след насрочването му от ЦИК.
Насрочването е в едно изречение на чл. 342.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тук трябва да сложим още една
точка. Основанието е чл. 193, ал. 3 - че при новия избор ЦИК тегли
жребий за поредността, в която те ще си направят обръщенията.
Трябва да включим и това, за да можем да им дадем възможността
те да си направят обръщенията.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест, преди т. 138 идва чл. 193, ал. 3
– жребий.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За листата е с номерата, които са
имали в бюлетината, но тук е само за участие в поредността на
обръщенията, защото тук обръщенията вече са 10-минутни.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Срокът на този жребий трябва да е
часове след обявяване на резултатите.
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Обаче за да може да се
организират БНТ и БНР да го излъчат, е хубаво едновременно с това
да го направим. Защото ако ние го направим в предходния ден,
обръщенията най-често са записани, но не пряко…
РУМЯНА СИДЕРОВА: Андреев, приеми предложението на
Цачев да не разкъсваме началото на предизборната кампания, а да
бъде след предизборната кампания.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ние можем да го служим и след
втория тур.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е така. Започването на кампанията
става като си правят предизборни изяви, агитационни материали –
каквото ще да бъде. А жребият за тези обръщения е свързан с
обръщения в деня преди изборния ден, последния, така че може да
се изтегли на другия ден.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ние ги обявяваме във вторник,
сряда и в петък трябва да започнат.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не започват в петък. Ние ги
обявяваме във вторник и в сряда си започва една нормална
предизборна кампания, а 10-минутните обръщения са в петъка. За
какво ще теглиш жребий във вторник срещу сряда през нощта за
обръщения, които са чак в петък вечерта? Освен това имаш вече две
кандидатски двойки и с нищо не затрудняваш нито БНТ, нито БНР,
защото се записват две обръщения. Колкото и продължително да е,
две са обръщенията.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
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След определяне на кандидатите и насрочването. Така е дал
законът.
Точка 138 стана така: Предизборната кампания за нов избор
започва веднага след определяне на кандидатите и насрочването на
новия избор.
Не сме го казвали в предходна точка. (Реплики.)
Ние казахме, че това е т. 137, но тя трябва да дойде сега –
след тези за втория тур.
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние не определяме, защото тя си е
екс леге определена. (Реплики.)
От закона съм го взела. Текстът в закона е такъв.
Преди т. 139 идва това, което каза Сашо, за чл. 193, ал. 3 – за
жребия за обръщенията. Започва се кампанията, теглим жребия – те
може вече от няколко часа да са започнали кампанията. Теглим
жребия за обръщенията, след което обявяваме – чл. 344. Това сега е
условна т. 137 – текстът на чл. 344, ал. 1. И обнародването заедно с
окончателното обявяване.
139. ЦИК обнародва в „Държавен вестник“ резултатите от
изборите незабавно след обявяването им.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тук не е лошо да отбележим, че
ЦИК обнародва в „Държавен вестник“ окончателните резултати. По
този начин включваме, ако не е избран и има нов избор, то тогава
вече са окончателните.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Но виж какво се казва: Когато е
произведен нов избор, обявяват се и резултатите от първия избор.
Всички резултати се обнародват в тоя срок.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Те са част от окончателните
резултати. Затова говори за окончателни резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: (Без микрофон.)
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РУМЯНА СИДЕРОВА: 140. РИК предава на областната
администрация останалите книжа и материали, с изключение на
предназначените за ЦИК.
141. ЦИК с решение възстановява депозита на партиите,
коалициите и инициативните комитети, отговарящи на изискванията
на чл. 130 от ИК. В това няма нищо ново.
Мога ли да ви предложа перифраза на т. 140?
140.

След

предаване

на

книжата

и

материалите,

предназначени за ЦИК, РИК предава останалите книжа и материали
на областните администрации. Добре.
(Реплики.)
Много ви моля, нека ако дойде такава сложна ситуация,
тогава да я обсъждаме. Не върви в хронограма да пишем за смърт и
други работи. Разбира се, аз смятам, че това не е за хронограма.
(Реплики.)
Там е друго. Там ние даваме указания реално на общинските
комисии, а тук са действия, които се вършат в ЦИК и ще има
специални решения.
142. Партиите,

коалициите

и

инициативните

комитети

премахват поставените от тях агитационни материали.
143. Кандидатите

за

президент

и

вицепрезидент

на

републиката, партиите, коалициите и лицето, което представлява
инициативния комитет, регистрирали кандидати, може да оспорят
законността на избора за президент и вицепрезидент пред орган по
чл. 150 ал. 1 от Конституцията. Това е възможността за обжалване в
7-дневен срок по чл. 348 от Изборния кодекс.
РУМЕН ЦАЧЕВ: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме решение за проверка на
избирателни списъци, имаме решение за проверка на гласуване в
нарушение на Изборния кодекс – там. И в това решение, което ти
пишеш по чл. 262. Там също е описано, така че не му е тук мястото.
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144. ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите
от

гласуването,

включително

от

машинното

гласуване,

по

избирателни секции и при поискване предоставя на технически
носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни
комитети.
145. СИК извън страната предават на ръководителите на ДКП
или на оправомощени от тях представители изборните книжа и
материали от гласуването извън страната за предаването им на ЦИК
за съхранение. Член 286, ал. 2. Мисля, че тук е по препращане и
няма специален текст. Да, по препращане е.
146. Изборните книжа и материали се изпращат на ЦИК по
първата дипломатическа поща… Не.
Ръководителите на ДКП изпращат на ЦИК по първата
дипломатическа поща изборните книжа и материали. Нали така? Все
пак трябва да има някой, който отговаря. В 14-дневен срок след
изборния ден чрез МВнР.
147. Органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията въз основа на
постъпилото оспорване или по своя инициатива може да сезира
Конституционния съд…
Може ли тези точки да ги няма? Не знам кой много искаше
предния път да ги има… Точка 148 обаче остава:
148. Представляващият

партията,

коалицията

или

инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен
и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите
задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.
149. Доставчиците на медийни услуги, социологическите и
рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с
обществеността представят в Сметната палата на хартиен и
електронен носител информация за предоставените услуги на
партиите, коалициите и инициативните комитети.
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150. ЦИК публикува резултатите от изборите, включително
от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин,
съдържащ и технически носител.
151. ЦИК извършва анализ на проведените избори и внася в
Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за
усъвършенстване на изборното законодателство.
(Реплики.)
В решението за възнагражденията пишем кога започва
активният период на изборите. Логиката е, че ОИК е постоянно
действащ орган, но получава пълно възнаграждение само за активен
период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме
ли други коментари по така предложената ни хронограма? –
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз искам едно уточнение по
т. 130 и т. 133. Това е законно: до 48 часа след приключване на
гласуването, РИК да обяви резултатите от гласуването в района и да
състави протокол. Същият срок обаче е и за Централната
избирателна комисия да обяви крайните резултати. Имали сме
такива случаи, когато дори и нарочно някои комисии, след като
приключиха, отидоха да се наспят и дойдоха на другия ден във
вторник след обяд.
Ако ние оставим този срок така, това ще развърже ръцете
всеки да си реши кога му изтичат 48-те часа и кога да дойде той да
си го спази като срок. Но при това положение е изключено ЦИК да
спази срока, тъй като е невъзможно. Още повече, че да не забравяме
– досега не го коментирахме това, в ЦИК се прави повторно
въвеждане на данните, което изисква време, сравняване, контрол и
т.н.
Аз смятам тук да не пишем до 48 часа, а да напишем:
незабавно след получаване на последния протокол и приключване на
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протокола на РИК. Трябва да дадем някакъв срок, защото иначе за
тях срокът си е този – 48 часа и те гледат да се вместят в него.
Изобщо не ги интересува.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемам логиката и считам, че и в
двете точки – т. 130 и т. 133 - трябва да бъде направена тази
промяна. Да остане за сканираните протоколи и протокола с данните
за гласуването – сканирането да си остане в примерния срок – 48
часа. Тоест, те да дойдат, да предадат резултатите, за да може ЦИК
много бързо да извърши повторното въвеждане и да вземе
решението.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: (Без микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласявам се с тебе.
Въпросът не е за нас, а за създаване на условия за новия
избор. И затова в тези две точки – 130 и 133, може би да напишем
така: незабавно след установяване на резултатите от гласуването в
района, РИК…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Незабавно след
получаване на последния протокол и съставяне на протокола на
РИК…
РУМЯНА СИДЕРОВА: След установяване на данните, не
само след получаване на последния протокол. (Реплики.)
Какво пишем тук? Незабавно след получаване на последния
секционен протокол. А в т. 133 става: Незабавно след изготвяне и
подписване на протокола на РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Направихме тези
корекции.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

аз

ви

предлагам

в

хронограмата може би след т. 64, да допълним, че Централната
избирателна

комисия

обнародва

в

„Държавен

вестник“

кандидатските листи – не по-късно от 30 дни преди изборния ден,
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защото там са 30-те дни. И основанието е чл. 324. След т. 64, защото
приключват всички регистрации, откази, заличавания. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Всички предишни откази и смени на
кандидати са до 32-я ден или до 30-тия бяха, така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека се запише
законовото положение за сроковете. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние няма да слагаме: не по-късно от
30 дни. Тук ще сложим точката. Няма да пише: не по-късно от 30
дни, няма да пише и дата. (Уточнения.)
Напротив. Ивайло беше прав. „Държавен вестник“ може да
ти дойде в понеделника, а краят на регистрацията да бъде в неделя.
Така че ти ще изпратиш веднага списъка на кандидатите, а в първия
възможен „Държавен вестник“ ще ги обнародваш. Не е предпоставка
обнародването, за да може да започне кампания, за да могат да
започнат дейностите.
Тоест, приемаме да има една такава отделна точка – дали
след т. 64 или след т. 55, ще го обмислим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
други предложения? – Не виждам.
Във връзка с това, колеги, подлагам на гласуване така
предложената ни хронограма за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. – тук ще се
напише точната дата, ведно с измененията и допълненията,
направени в залата.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
И колега, моля проектът на решение.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Централната избирателна комисия
приема хронограма за произвеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3330-ПВР.
Колеги, продължаваме.
Заповядайте, госпожо Грозева, направете предложението си.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля ви да ме включите в дневния ред
с една поправка на техническа грешка в Решение № 3324-МИ, което
касае определяне възнагражденията на членовете на общинските
избирателни комисии и секционните избирателни комисии на
насрочените за 2 октомври 2016 г. избори за общински съветници и
кметове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

предлагам да включим тази точка в дневния ред сега, след което да
включим и доклад относно първия етап от работата на комисиите за
провеждане на конкурси за назначаване на щатни бройки. И след
това да продължим с дневния си ред.
Колеги, режим на гласуване на тези две точки.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
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Заповядайте, колега Грозева.
4. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моя папка на днешна дата е
качен проектът за поправка. Касае началния срок за започване на
изплащане на възнаграждението на общинските избирателни
комисии за насрочените нови избори. Изписана е датата 20 август
2016 г., а трябва да е датата 12 август 2016 г., както в скобите е
посочено, че е 50 дни преди насрочения избор на2 октомври 2016 г.
Можеше само с едно изречение да пиша: В т. 7 извършва поправка:
цифрата „20“ да се чете „12“. Но реших, че е по-добре да цитирам в
кавички целия текст на т. 7, за да не питат и за по-голяма яснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за 11

(Георги Баханов,

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3331-МИ.
Колеги, преди да преминем към разглеждането на следващата
точка, докато дойдат представителите на комисията, давам думата
на господин Цачев с:
6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Господин Цачев, заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа е проектът
на решение.
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Постъпило е искане с вх. № МИ-14-168 от 29.07.2016 г., от
кмета на община Ветово, за отваряне на запечатано помещение, в
което се съдържат изборни книжа и материали от местните избори
през 2011 г. и от изборите за президент и вицепрезидент, във връзка
с извършване на експертиза и предаване на подлежащите за
съхранение книжа на „Държавен архив“.
Предлагам да разрешим отварянето на помещението за
извършване на тези действия, както и за унищожаване на
неподлежащите

на

съхранение

книжа.

Като

отварянето

и

извършването на действията да стане по реда на наше Решение №
2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. относно съставяне на
протоколите, след което кметът на общината да изпрати на
Централната избирателна комисия информация за извършените
действия и съответно книжата от изборите за президент и
вицепрезидент да останат на съхранение в помещението до
произвеждане на следващите избори за президент и вицепрезидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3332-ПВР/МИ.
И за да бъде ясно протоколирано, господин Пенев не гласува
не защото прави отказ от гласуване. Ние нямаме ситуация да
гласуваме въздържал се, а поради факта, че по времето на доклада,
той не беше в залата.
Продължаваме със следващ доклад на господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Докладвам вх. № МИ-06-677 от 01.08.2016
г. – писмо с информация от кмета на община Полски Тръмбеш,
който ни уведомява, че документите, определени за постоянно
запазване от произведените местни избори през 2011 г., са
предадени на отдел „Държавен архив“ – Велико Търново, за което
ни прилага и разписка за приемане и предаване на архивни
документи. Тоест, изпълнил е задълженията по наше Решение №
1392 и разпоредбите на Закона за държавния архивен фонд.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Цачев.
Госпожа Нейкова ще докладва за госпожа Матева.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-06-678 от
01.08.2016 г. на електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от
общинската администрация на община Мизия, с което ни изпращат
Заповед № РД-11-397 от 21 юли 2016 г. на кмета на общината, както
и констативен протокол от 21 юли 2016 г. за отваряне на
запечатаното помещение, в което е съхраняват изборните книжа и
материали от произведените през 2015 г. местни избори, във връзка
с връщане на списъци и други документи от произведените местни
избори и във връзка с постъпило писмо с вх. № 66-00-37-2 от 20 юли
2016 г. на началника на Районно управление на МВР – Бяла
Слатина.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, връщаме към точката, която гласувахме преди малко
като приоритетна:
5. Доклад относно първия етап от работата на комисиите
за провеждане на конкурси за назначаване на щатни бройки.
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Заповядайте, представители на комисията, формирана с
протоколно решение на ЦИК.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, информирам ви, че в петък
комисиите, които бяха сформирани за да проведат конкурси за избор
на

„Финансов

контрольор“,

експерт

„Информационни

и

комуникационни технологии“ и юристи, се събраха и прегледаха
документите на всички кандидати, подали заявление.
По отношение на конкурса за експерт „Информационни и
комуникационни технологии“ са подадени заявления от две лица – и
двете лица отговарят на всички условия, за да бъдат допуснати до
участие в конкурса. Съответно комисията взе такова решение, както
и решение тестът и интервюто да се проведат на 9 август 2016 г. от
12,00 ч. в Централната избирателна комисия.
Подадени са постъпили в Централната избирателна комисия
заявления от 10 лица за длъжността юрисконсулт. Всички заявления
отговарят на изискванията и са комплектувани
документи,

а

кандидатите

имат

с необходимите

минимално

изискуемия

професионален опит, доказан със съответни документи, поради
което всички подали заявление с решение на комисията бяха
допуснати до участие и бе взето решение тестът и интервюто да се
проведат на 9 август 2016 г. от 14,00 ч.
И тъй като съгласно условията на обявата, която е
публикувана за тези два конкурса, срокът за провеждане на теста и
интервюто е 7 дни след публикуване на протокола, затова настоях
извънредно да ви информирам за предприетите действия от
комисията, за да може в рамките на работното време днес да бъдат
публикувани тези два протокола и да може своевременно освен че
кандидатите ще бъдат уведомени и лично, да бъде публикувано и на
интернет страницата на Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по
отношение на тези два конкурса имаме ли въпроси? Имаме ли
някакви възражения? – Виждам, че нямаме.
Колеги, във връзка с това правя две предложения. Първо, да
одобрим извършената до момента работа, и второ, да публикуваме
на интернет страницата си двата протокола.
Колеги, режим на гласуване…
Отменям гласуването и бих искала да кажа следното:
В Централната избирателна комисия органът е комисията.
Комисията, която се формира за конкурса, трябва да докладва на
Централната избирателна комисия за своите етапи, защото в случая
– след малко например ще имаме и доклад, свързан с допустимост на
кандидати, Централната избирателна комисия може да не бъде
съгласна с отразеното от работата на комисията. Винаги до този
момент е било така. Едва след това, колеги, и след решение на
Централната избирателна комисия стават публикации на интернет
страницата на комисията.
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моята реплика е следната. Комисията
не е приключила работата си и не излиза по тези два конкурса с
предложение за лица, които да бъдат избрани.
Комисията в рамките на правомощията, които са й
предоставени, съгласно одобрената процедура, е допуснала всички
кандидати до участие и следва те да бъдат уведомени и да бъде
разгласено това решение по одобрения с протоколно решение на
ЦИК ред. Поради което всъщност и не е необходимо одобряване на
решение на тази комисия към настоящия момент, тъй като
процедурата не е приключила и ние не сме направили предложение
за лица, които да бъдат назначени.
Поради тази причина аз считам и затова доклада си започнах
така, че ви уведомявам и ви информирам да не се предприемат
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действия без Централната избирателна комисия да е запозната, но на
този етап комисията изпълнява функциите си съобразно одобреното
с протоколно решение на Централната избирателна комисия, което е
материализирано в обявата, която е и публикувана. Там изрично е
записано, че протоколът с решенията на комисията се публикува.
Така че този протокол и тези решения не се одобряват от
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще бъда кратка с оглед дългото
ни заседание. Като член на комисията изцяло се присъединявам към
изказаното от колегата Пенев и считам, че с първоначалното
решение, с което комисията като орган възложи – да, съгласна съм,
госпожо председател, с това което казахте преди малко, че всъщност
комисията решава, но на този етап комисията има решение, с което е
възложено на комисията да извърши всички действия и като крайна
последица трябва да ви предложим ние работата си. А вие дали ще
назначите

тези лица, които са преминали през одобрение с

протоколно решение на ЦИК, процедура или не, вече е решение на
комисията, което се взима по съответния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, може би е добре да направя две уточнения.
Първо, на мене не ми е предоставена цялата преписка, за да
видя приетото протоколно решение на Централната избирателна
комисия относно работата на комисията. Онова което видях, е
препис-извлечение от протокол № 364, в който само е определена
комисията. Ако има такива правила, приети от Централната
избирателна комисия на заседание, на което колеги, аз не съм
участвала, това е нещо, което аз приемам. Оттам-насетне оттеглям
предложението си ние да гласуваме на този етап приема не на работа

62
на комисията – аз ви вярвам – стига да имаме такова протоколно
решение.
Оттам-насетне обаче, колеги, аз не бих могла да дам за
публикуване на страницата на ЦИК информация преди да сте я
докладвали на комисията и в този смисъл благодаря на господин
Пенев заедно с останалите участници, че този доклад днес се случи,
за да може да се публикува на

страницата на Централната

избирателна комисия.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз бях на заседанието, когато
се одобри от Централната избирателна комисия процедурата, както и
обявата за провеждане на конкурса. Тя е отворена и в нея има текст,
че списъците и всички други съобщения във връзка с провеждането
на конкурса, включително за класиране и за назначаване, се обявяват
на интернет страницата на ЦИК. Централната избирателна комисия
вече е взела решение за обявяване на страницата на всичко по този
въпрос и не е нужно наново да гласуваме публикуването на каквото
и да било. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

благодаря за доклада. Информацията ще бъде публикувана на
страницата на ЦИК.
Моля колегата Пенев да продължи и със следващия доклад.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Сега ще се опитам да докладвам поспокойно, за да не изглежда, че аз създавам напрежение – не знам
защо се реши, че аз създавам напрежение, госпожо Солакова. Аз
напрежението го усетих – то се предава просто, а не че аз го
създавам. Да поясня, защото не ви беше ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
продължим.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Докладвам, че комисията се събра
ведно с външния експерт Милена Петкова за длъжността „Финансов
контрольор“. Бяха постъпили две заявления от две лица. Бяха
комплектувани

заявленията.

Едното

лице

няма

минималния

необходим професионален опит. То беше доказало професионален
опит в областта на финансовия контрол с 5-6 месеца приблизително
по-малко от 5 години, т.е. не е достатъчен необходимият
професионален опит съобразно критериите, които са заложени при
обявяването на конкурса от Централната избирателна комисия.
По отношение на второто лице, същото лице доказва опит
само като юрисконсулт и само юридически опит. Той е много повече
от 5 години, но не представя никакви доказателства и данни, от
които да се види, че има какъвто и да е професионален опит в
областта на финансовия контрол и одит в публичния сектор.
Поради тези причини комисията взе решение, че не може да
допусне нито единия от двамата кандидати. Нашето предложение е
за прекратяване на конкурса и обявяване на нов, като също така
дебатирахме и тъй като и двете предложения бяха постъпили, ако не
греша, последния ден или в деня преди самия краен срок, нашето
предложение – на комисията и около което се обединихме, беше да
намалим изискуемия стаж на 4 години, ако Централната избирателна
комисия приеме това, и освен това изискването да е за
професионален опит в областта на финансовия контрол или одит в
публичния сектор, защото така както е заложен критерият, трябва да
е едновременно финансов контрол, но и одит и то само в публичния
сектор.
Това са нашите предложения: да бъде финансов контрол или
одит в публичния сектор алтернативно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Доколкото разбирам, предложението е първо да бъде
прекратен този конкурс; и второ, чухте второто предложение –
съответно същите срокове със същите обявления.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Предложението е, ако се одобри
решение за нов конкурс, по възможност веднага да го разгласим.
Освен в ежедневниците, в които предния път е бил разгласен, имаше
предложение този конкурс да бъде разгласен, колкото и да се смята,
че може би няма да доведе до по-голямо разгласяване, но все пак да
опитаме, чрез профила на ЦИК във фейсбук страницата и чрез
безплатни обяви в Джобс-бг и Заплата.бг. Има възможност да се
публикуват на тези два интернет сайта без да се заплаща каквото и
да било. Има възможност и с допълнително заплащане да излизат
като първи предпочитания. Предложението ни е да се публикуват
без заплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, чухте предложенията. Имате ли коментари? –
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз си мисля като гледам сега, че са се
явили двама кандидати – само двама. Гледам, че по другия конкурс
са 10. Явно е специфична тази област. Явно не са толкова много
хората, които имат дълъг стаж и са без работа или пък искат да си я
сменят като дойдат в ЦИК. Да направим така че, ако не се явят
достатъчно кандидати с тези рестриктивни условия – 5 години опит,
да намалим и да разгледаме кандидатури примерно за 3 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:

Колеги, разбира се, няма да се

възползвам от правото си на лично обяснение, защото считам, че е
под достойнството ми да отговарям в определени случаи на някои
колеги.
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Но в момента не е ли добре да приключим първо с
процедурата, която е била обявена? Дали с прекратяване, ако трябва
да има доклад на комисията, тази процедура трябва да приключи с
предложението за прекратяване.
Считам, че комисията, без да има мандат,

е обмислила

варианти за обявяване на нов конкурс и предложение за изменение
на конкурсните правила. Аз лично пък считам, както и друг път се е
случвало, след като една документация е създала проблем и не е
имало достатъчно на брой кандидати, може би е добре да не бързаме
точно днес да обявим тази процедура, а да се обмисли и да се
погледне внимателно какви критерии сме заложили, и в четвъртък
да гласуваме съответното предложение.
Няма пречка днеска да се вземе решение, но нека да разделим
нещата и да знаем с какво приключва, какъв е бил мандатът на тази
комисия и евентуално след това обявяване на нов конкурс. Иначе
двете неща, като ги обединихме в едно, си мисля, че никой не
разбра, независимо че голяма част от колегите може би няма да
бъдат поставени в ситуацията, в която бях поставена преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, аз ще подложа разбира се отделно на гласуване
постъпилите предложения.
Има ли други желаещи да се изкажат? – Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз не знам каква е била ситуацията
преди малко, но разбирам, че се докладва това, което аз бях
помолила колегата Пенев да докладва, тъй като излязох от
заседанието. И разбирам, че има въпроси по мандата на комисията,
която прави това предложение. И тъй като съм част от тази комисия,
смятам, че мандатът на комисията беше ясно определен в
протоколното решение на Централната избирателна комисия от 12
юли 2016 г ., когато беше определена комисията и й беше възложено
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да извърши процедурата по трите вида конкурси, които бяха
обявени, и съобразно обявленията, които бяха одобрени от
Централната избирателна комисия.
На мен пък днес, излизайки от заседанието, за да отида на
преглед, ми се обади юрисконсултът на Централната избирателна
комисия и ми обясни, че има проблем с публикуването на
протоколите с резултатите от работата на комисията, въпреки че
това също е част от процедурата.
И за пореден път аз се изправям пред необходимостта
председател и секретар на комисията да трябва да поставят „да“
върху даден документ, който в крайна сметка е създаден. Подписите
също са на членове на Централната избирателна комисия, на които е
даден ясен мандат от Централната избирателна комисия с
протоколно решение. И мисля, че наистина трябва да си изясним
кога и за какво се определят разни комисии, какъв мандат имат,
какви правомощия и да не трябва да се докладва на парче.
В случая предложението на комисията беше да се докладва
днес единствено резултатът от проведената процедура за „Финансов
контрольор“, тъй като и двамата кандидати, които се явиха – дали са
достатъчно или не, това не е наша преценка, и един кандидат да се
беше явил, нямаме минимални изисквания за брой кандидати. И
един кандидат да се беше явил, ние щяхме да разгледаме
документите, но в случая и на двамата подали документи кандидати
документите за професионален опит не отговаряха на изискванията.
Единият имаше около четири години и пет месеца професионален
опит, другият нямаше никакъв професионален опит.
И нашето предложение в момента е да се прекрати тази
процедура по тази причина и със същите изисквания, само че с
намаляване на срока, да се обяви нова процедура. Не защото имаме
нещо повече като мандат, а защото смятам, че първо всеки един от
нас като член на ЦИК може да направи такова предложение, и после
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– за да спестим време. Защото достатъчно дълго време се бавихме и
не назначавахме хора в тази администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Тъй като първият въпрос се отнася до мои действия, които
бяха изяснени, струва ми се, преди вие да дойдете на това заседание,
ще ви информирам допълнително. В случая господин Пенев
докладва резултатите и това дава основание да се публикува на
страницата на Централната избирателна комисия. ЦИК беше
запозната и съответно може да се публикува.
По отношение на длъжността „Финансов контрольор“ имате
ли някакви други коментари?
Първото предложение, колеги, е да приемем в момента
доклада на комисията и да приемем решение за прекратяване на
процедурата за назначаване на финансов контрольор.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
По втората част – относно обявяването на нов конкурс със
съответните изисквания, постъпи предложение за отлагане с цел
преглед още веднъж на изискванията и евентуална тяхна ревизия –
за отлагане вземането на това решение до следващото заседание в
четвъртък.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова), против – 7 (Владимир Пенев, Георги
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Баханов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова).
Колеги, очевидно продължаваме. Аз само питам какъв ще е
резултатът от продължаване на обсъждането при този резултат от
това гласуване.
Но продължаваме, ако имате някакви други предложения във
връзка с промяната.

Промените бяха две: четири години

професионален опит и този опит да бъде в сферата на финансовия
контрол или одит в публичния сектор.
Имате ли други коментари? – Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като продължаваме, аз мисля, че
беше по-разумно да се отложи за четвъртък, защото не сме
запознати. Ние толкова време не назначихме, а сега бързаме. Малко
несъществен е спорът, но това е факт.
Аз предлагам в такъв случай да сложим точка, в която ако не
се яви кандидат, който да отговаря на изискванията за стаж в тези
области, да се допусне до участие кандидатът с най-висок стаж,
независимо от това колко е, като можем да сложим някаква крайна
граница – да има поне една година. Защото се страхувам, че няма
много специалисти със стаж, които искат да си сменят работата или
са безработни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че целта е не да
създаваме напрежение, а да имаме краен резултат. Предвид че
имаше изразено мнение, че може би тази документация създава
проблем, аз имам следното предложение.
В действителност да отложим малко, но не много във времето
с оглед важността на позицията, за която сме обявили конкурс, като
се възползваме от посоченото ни лице от Министерството на
финансите Милена Петкова, която беше част от конкурсната
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комисия, която току-що прекратихме, да й възложим да прегледа
документацията и се надявам, след като тя е компетентно лице от
Министерството на финансите, да ни предложи как да обявим този
конкурс, предвид е, че все пак е специалист, а може би ние като
конкурсна комисия, а след това и като комисия сме взели решение,
което би създало проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
По същество вашето предложение е за отлагане с привличане
на външен експерт, който да подпомогне.
Колеги, във връзка с това и аз имам изказване. Струва ми се,
че ако ние правим промени, то тогава трябва да преосмислим и
размера на основното трудово възнаграждение, което между другото
е определено с нашия щат. Имам предвид следното:
По

проучване,

възнаграждението

на

извършено
финансовия

неофициално,
контрол,

е

обикновено
близко

до

възнаграждението, което се плаща на главния счетоводител с оглед и
ангажиментите на финансовия контрольор. Казвам не да се изравни,
а да се помисли още веднъж с оглед възнагражденията, които се
изплащат в Централната избирателна комисия – не държа на
промяна на сумата, но ми се струва, че е добре да бъде обмислено
още веднъж и възнаграждението като тип стимул за лица да се явят
на конкурса и да започнат да изпълняват тази длъжност в
Централната избирателна комисия.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че във връзка с
това, когато приехме обявленията като такива, по мое и на господин
Христов имаше такова да завишим възнаграждението, което сме
предвидили за специалиста „Информационни и комуникационни
технологии“, тъй като се очакваше, че за тази позиция би следвало
да е малко по-високо възнаграждението. Комисията не възприе това
предложение и аз сега съм против и предлагам да остане вариантът,

70
който сме обсъдили и сме приели размера на възнаграждението за
специалист „Финансов контрольор“. По-скоро смятам, че ние като
комисия можем сами да си променим щатното разписание и да
определим

по-малък

срок

за

заемане

на

длъжността

като

професионален опит.
В крайна сметка считам, че специалистът от Финансовото
министерство няма какво друго да прегледа, което ние вече сме
гледали, и длъжностната характеристика. В крайна сметка се касае
за един срок за професионален опит, който невинаги е показател за
добрата работа на лицето, които бихме наели. Нито пък времето,
което е заемал като професионален опит е достатъчно, за да работи
добре един човек. Аз винаги съм смятала, че интервю би показало
по-добре качествата на човека, отколкото само тест или само
доказателства за професионален опит.
И не смятам, че следва да търсим само в безработните лица,
лица които да назначим на работа в

Централната избирателна

комисия. Смятам, че Централната избирателна комисия е орган, в
който би следвало да има и други лица, заети в държавната
администрация, които да желаят да постъпят на работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз всъщност приемам аргументите
на госпожа Матева и си оттеглям така направеното предложение.
Може би трябва да гласуваме да намалим, след като вече имаме
решение вече да продължим този въпрос днес, дали да гласуваме от
пет на четири години професионален опит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз имах
реплика към госпожа Матева. И за мен аргументът, че не сме приели
повишаването на възнаграждението за експерт „Информационни и
комуникационни технологии“ и затова са се явили двама кандидати,
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но са се явили двама кандидат, не е аргумент. Също така това че има
двама кандидати.
Първо, че не сме приели завишаване, не е аргумент.
Второ, че при по-ниска цена са се явили двама кандидати –
продължавам собствените си мисли – също не е аргумент, защото не
знаем по какъв начин те ще работят.
Изразявам своето притеснение от това, че са се появили само
две лица за финансов контрольор, т.е. ние нямаме избор. Не говоря
дори за факта, че те не отговарят на изискванията. А финансовият
контрольор е много важна фигура, както е важна фигура и главният
счетоводител. Има и други важни фигури, но тези двете са
изключително важни.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, аз може би не бях
правилно разбрана, но изказването ми беше в смисъл, че ако на
някого би следвало според мен да завишаваме размера на
възнаграждението,

това

би

трябвало

да

е

специалистът

„Информационни и комуникационни технологии“, чиято длъжност и
дейност смятам също за толкова важна с цел защита информацията
на Централната избирателна комисия, примерно, отколкото на
финансовия контрольор.
Обстоятелството, че са се явили само двама души може би е
по причина на това, че не сме разгласили достатъчно на широк кръг,
че има такъв конкурс, а и че е летен сезон. Аз лично смятам, че това
не означава, че не можем да обявим наново и да очакваме да има
повече кандидати. Още повече, ако разгласим по начините, по които
предлага колегата Пенев, което беше всъщност обсъдено на
заседанието на комисията.
Моето предложение е – и го поддържам, така както на
комисията го обсъдихме и решихме – да гласуваме все пак четири
години професионален опит да изискваме за заемане на длъжността
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с оглед на обстоятелството, че това е и много, и малко. Достатъчно е
за лице, което е работило, за да има опит и мисля, че би било
постижимо повече, отколкото ако има пет години. Ако някой има
друго предложение с още по-малко опит…., но съм категорично
против под условие, като предложението на колегата Ивков, под
условие: ако не се явят кандидати с четири години опит, ако
примерно Централната избирателна комисия вземе такова решение,
да приемаме документите и да правим интервю или тест с лице,
което има по-малък опит. Ако ще възприемаме това, че ще приемаме
на работа лица с по-малък опит, нека още сега да намалим още
повече размера на изисквания професионален опит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други? – Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, по отношение на разгласяването,
тъй като колегата сега спомена, спомням си, че бяхме приели в два
ежедневника и на интернет страницата на комисията. Не знам кой
чете вестници, особено по-младите хора. Нашата страница сигурно е
много безизвестна на този етап, особено за

тези, които не се

интересуват от работа.
Има много сайтове, включително и държавни, които са
свързани с информация, публикуване на лица, които търсят работа.
Предлагам там да публикуваме и съм убеден, че ще има
необходимия ефект.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз в процеса на обсъжданията започвам
да си изменян мнението. Имам доверие на колегите, разбира се, и им
благодаря за работата, но наистина Централната избирателна
комисия за такива важни неща би трябвало да може да изиска
информация и да одобри действия. Защо? – Защото сега
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коментираме там, където двамата не отговарят на условията.
Хубаво, ама другите пък двама само се явили и отговарят, но дали
пък те са най-добрите, които бихме могли да изберем, ако се явяха
десет човека?!...
Толкова се забавихме. Да се забавим още малко, ако трябва.
През м. август правим конкурс, когато това е един изключително
мъртъв период за такива неща по принцип. Хората в цяла Европа и в
голямата част от света през м. август ползват годишните си отпуски
и са далеч, не са на тази вълна. Трябва да вземем предвид доста
неща и аз съм за все пак, въпреки протоколното ни решение, ние да
обсъждаме тези неща и всички. Мисля, че по-добре ще се справим от
комисия от четири човека. Най-малкото те участват и аз ще взема
преди всичко тяхното мнение. Тоест, аз мисля, че трябва да се
прекрати и другата процедура с двама човека и да направим нова
обява, примерно. (Реплики.)
Няма лошо в Централната избирателна комисия след като сме
го поставили, да си кажем мнението и да обсъдим. На никого не
изземваме функции. (Реплики, обсъждане без микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За юристите да вървим напред да
одобрим или не, а за другите да прекратим конкурса и да обявим по
нов начин със същите условия. За двете процедури говоря.
(Реплики.)
Защото двама човека са се явили, затова. (Реплики.)
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Един да се беше явил, валиден е
конкурсът.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, правя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Господин Ивков, понеже говорите по предходна тема,
свързана

със

експерт

„Информационни

и

комуникационни

технологии“, аз записах вашето предложение.
В момента след вече прекратена процедура за длъжността
„Финансов контрольор“, постъпиха различни предложения. Нека да
ги обединим. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз предлагам
за „Финансов контрольор“, процедурата която току-що с решение
прекратихме поради това, че кандидатите не отговарят на
минималните изисквания, да обявим конкурс при същите условия,
само че по начина, който предложи колегата Цачев, т.е.
разгласяването да стане по всички възможни начини – чрез
държавни

институции,

сайтове

и

пр.,

като

възложим

на

администрацията да проучат какви са тези сайтове, включително и
по начина, който предложи колегата Пенев – за Джобс.бг, Заплата.бг
и всичко, което каза в доклада си. Да обявим при същите условия
наново конкурса за „Финансов контрольор“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само с едно
допълнение: да има опит в областта на финансовия контрол и/или
одит в публичния сектор.
Колеги, по това предложение? - То е обединяващо. Подлагам
го на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман,

Росица Матева, Румен

Цачев, Румяна

Сидерова), против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Предложението се приема.

Стоева-
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Колеги, тъй като всъщност сме в точката доклад на
конкурсните комисии за заемане на определени длъжности, тази
комисия преди малко докладва информация за допуснатите

до

втори етап от конкурса на кандидатите за длъжността експерт
„Информационни и комуникационни технологии“, във връзка с това
господин Ивков предлага тази процедура да бъде прекратена.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 1 (Ивайло Ивков), против
- 12 (Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението не се приема.
Заповядайте, за отрицателен вот.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Гласувах

против,

защото

процедурата, по която беше направено предложение да бъде
прекратена, е одобрена с протоколно решение. Има двама явили се
кандидати, които отговарят на изискванията, а Централната
избирателна комисия не е поставяла условие за бройка колко да се
явят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, за отрицателен вот.
РОСИЦА МАТЕВА: Гласувах против освен по мотивите,
които изложи колегата Ганчева, в допълнение и към това, че
процедурата, която е одобрена от Централната избирателна комисия
за провеждане на конкурса, не предвижда междинни доклади на
комисията за провеждане на конкурса, по които да може да бъде
проведено това гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви.
Колеги, за да приключим с тази точка, на миналото
заседание, макар и извън микрофон, ние обсъдихме, че ако има
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проблем с конкурса за „Финансов контрольор“, то тогава по
отношение на лицето Милена Петкова, бихме могли да изменим
някои от клаузите на договора. Колеги, има ли такова предложение с
оглед и ситуацията, която докладвахте, или да подпиша договора?
Колеги, на миналото заседание предложих и съобразно
протоколно решение от миналото заседание приехме да бъде
подписан стандартен договор с лицето Милена Първанова Петкова,
предложена ни като експерт от Министерството на финансите, за
стойността 200 лв. във връзка с нейните действия по повод
провеждането на този конкурс и участието й в конкурсната комисия.
Колеги, на миналото заседание, макар и извън микрофон, вие
казахте, че вероятно няма да бъдат допуснати кандидатите до втори
тур… (Реплики.) Казахте го, колеги.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, няма как да сме
казали такова нещо, защото когато гласувахме този договор, нямаше
постъпили документи и нямаше кандидати за този конкурс. И ние
казахме, че до момента – в четвъртък след обяд – не са подадени
документи и може би няма да има такива подадени, тъй като срокът
изтичаше в 5 часа…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колега, точно
така. Грешката е моя – защото няма подадени документи. Това е
грешка във фактическата страна. Благодаря, че я изясни.
Изяснихте въпроса, че в момента тази дама участва в
комисията в една първа част, но няма да участва във втора част. Така
че имате ли предложение за промяна?
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че това следваше да се обсъди
може би в работен порядък, да се говори с нея по телефона, да се
вземе нейното съгласие за участие в следващата процедура, която
току-що обявихме, за да може да се прецени и размерът на нейното
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заплащане. Може да се обедини заплащането за двете конкурсни
процедури.
Предлагам сега да отложим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Което означава
доколкото разбирам, да не сключвам договора за нейното участие в
първата конкурсна комисия. (Реплики.)
Колеги, при следващо участие на дамата в конкурсна
комисия, тогава ще сключим втори договор. Първият договор остава
при същите условия, които са гласувани в Централната избирателна
комисия.
Продължаваме със следващ докладчик по:
6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Колеги, моля да докладват само онези, които имат проекти на
решения. - Няма такива.
Продължаваме със следващата точка:
7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-15-896 от 27 юли 2016 г. е
постъпило

искане

от

общинската

избирателна

комисия

–

Панагюрище, област Пазарджик. Искането е за изплащане на
възнаграждение на членовете на ОИК – Панагюрище, за проведено
едно заседание на 15 юли 2016 г. На това заседание са присъствали 8
членове на общинската избирателна комисия, в т.ч. председател,
заместник-председател и шестима членове. Основанието, на което е
проведено, е раздел І, т. 1, букви „б“ и „г“ от нашето Решение №
2901-МИ от 5 ноември 2015 г. На това заседание са приети две
решения: едно решение, с което са прекратени пълномощията на
общински съветник – това е решение № 156 от 15 юли 2016 г., и
следващото решение № 157, с което е обявен за избран следващият в
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листата общински съветник, издигнат от ПП „ГЕРБ“. Към искането
са приложени протокол от проведеното заседание, а така също и
заверени копия от приетите решения на общинската избирателна
комисия – Панагюрище.
Във връзка с това искане е направен предварителен контрол.
Изготвена е справка № 25 за размера на сумите и възнагражденията.
Всичко отговаря на процедурата, която ние сме одобрили за
изплащане на възнаграждения по постъпилите в ЦИК искания от
ОИК - Панагюрище.
Предлагам с оглед на това да одобрим изплащането на така
докладваните възнаграждения за проведеното заседание на 15 юли
2016 г. от членовете на общинската избирателна комисия –
Панагюрище, област Пазарджик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е господин Христов.
ЕМАНУИЛ

ХРИСТОВ:

Госпожо

председател,

колеги,

получено е от ОИК – Стражица, област Велико Търново, писмо с вх.
№ МИ-15-807 от 8 юли 2016 г. – нали знаете, че за определен период
бяхме спрели докладването на тези справки. Искането е за
изплащане на възнаграждения за проведени дежурства в периода 20
юни 2016 г. от председателя и един от членовете, които са били
призовани

–

приложили

Административния
командировъчните.

съд,

са
и

и

призовките,

разбира

се,

да

се

приложили

явят

в

са

и
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И също така само след призовка, само че на 7 юли 2016 г.
Клара Георгиева, която е член на общинската избирателна комисия –
Стражица, също да се яви на съдебно дело.
Това са дежурствата. Става въпрос за две дежурства: на
20.06.2016 г. на председател и член, и едно дежурство – на 7 юли
2016 г. – на един член.
Освен това има искане за проведено извънредно заседание на
29 юни 2016 г., на което са присъствали цялата общинска
избирателна комисия от 11 членове, което е било проведено във
връзка със смъртта на един общински съветник и при това
положение избирането и обявяването

на следващия общински

съветник. Така че смятам, че има пълно основание да бъде заплатено
на тези 11 членове, между които

председател, заместник-

председател, секретар и членове.
Предлагам да вземем решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Христов.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преди да преминем към следващ доклад, бих искала
да ви информирам, че в момента няма излъчване на заседанието на
Централната избирателна комисия. Появил се е технически проблем.
Уведомен е изпълняващият длъжността директор на дирекция и се
предприемат действия за възстановяване на излъчването.
Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:
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8. Доклад относно сигнал срещу решение на ОИКЗлатица.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви
сигнал с вх. № МИ-10-60 от 29.07.2016 г. Сигналът е от Иван
Димитров Стойнов – общински ръководител на политическа партия
„ГЕРБ“ в община Златица, в същото време народен представител в
43-ото Народно събрание и бивш общински съветник и председател
на Общински съвет – Златица.
Този сигнал има своята предистория, но във връзка с тази
преписка аз на този етап ще спестя доклада си и предлагам да се
запознаете с този сигнал. Той е във вътрешната мрежа с входящия
номер, който ви докладвах, а именно МИ-10-60, и на следващото
заседание в четвъртък ще предложа свое становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Сюлейман.
Колеги, моля да се запознаете. Записвам за следващо
заседание.
Следващ докладчик по следващата точка от дневния ред е
госпожа Сидерова.
9. Доклад относно писмо на Конституционния съд по
конституционно дело 11/2016 г.
Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00454 от 29 юли 2016 г. е постъпило при нас писмо от председателя на
Конституционния съд на Република България, с което ни уведомява,
че на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционния съд и чл.
20а, ал. 1 от Правилника за приложението му, ни изпращат препис от
искането на омбудсмана на Република България, за установяване на
противоконституционност на чл. 242а от Изборния кодекс, поради
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противоречие с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10 и на
чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България. Както
и препис от Определението на съда от 29 юли 2016 г. по
конституционно дело № 11/2016 г.
С определението ни е даден 30-дневен срок, считано от
получаване на настоящото, т.е. от 29 юли 2016 г., да представим
становище по искането на омбудсмана на Република България.
Съвсем накратко:
Искането

на

омбудсмана

е

за

обявяване

на

противоконституционност на цитирания чл. 242а от Изборния
кодекс, приет със Закона за изменение и допълнение на Изборния
кодекс, и публикуван в „Държавен вестник“, бр. 36 от 29 май 2014 г.,
на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от
Конституцията на Република България.
С определението на Конституционния съд от 29 юли 2016 г. е
допуснато разглеждането по същество на това искане и е отправена
покана

към

редица

сдружения:

Гражданска

инициатива

за

демократични избори, Българско сдружение за честни избори и
граждански права – национална асоциация, Български Хелзинкски
комитет, Съюза на юристите в България, Асоциация за европейска
интеграция и права на човека, Институт по модерна политика и
фондация, Български адвокати правата за човека, както и
Централната избирателна комисия разбира се, в същия срок да
представят становище по искането на омбудсмана.
Отправена е покана до проф. Емилия Друмева, проф. Пенчо
Пенев, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Пламен Киров, проф. др Георги Близнашки в същия срок също да дадат писмено правни
мнения по предмета на делото.
Доколкото се касае за въпрос относно конституционността на
текст, Централната избирателна комисия при подобни дела, които се
завеждат пред Конституционния съд, възприе становище, че ние
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като правоприлагащ орган, предварително няма да изразяваме
становище. Всеки от нас има своето становище като член на
комисията, относно съдържанието на този текст.
Предлагам ви на тази фаза да се запознаете с искането на
омбудсмана и с определението на Конституционния съд на
Република България и в четвъртък да решим дали ще изпращаме
становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Към днешна дата за сведение. Колеги, моля да се запознаете.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаема госпожо председател, аз си
позволявам да взема думата, защото прегледах както ни обърна
внимание колегата – стана ми интересно и прочетох сигнала, който
докладва колегата Метин Сюлейман. Той разбира се е по-наясно от
мен сигурно с преписката, но на мен ми прави впечатление, че макар
и да е наименувано сигнал, по същество това е жалба. Срокът ни е
тридневен за разглеждането на жалби.
Просто да преценим има ли жалба или не, защото той иска
отмяна на решение и отмяна на наше решение. Тоест, той оспорва
решение. Така че моля за преценка и ако счетете, колкото и да сме
изморени, да го разгледаме днес. Ако докладчикът е на моето
мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, колегата
Ивков предлага да върнем на предходната точка - 8. Доклад
относно сигнал срещу решение на ОИК-Златица, с оглед на токущо изразеното становище, тъй като този сигнал може би има
характера на жалба и следва да се разгледа в тридневен срок от
постъпването му.
Считате ли, че има характер на жалба?
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Според мене има характер на сигнал
– така, както е наименувано, с оглед предисторията, която спестих в
предходния си доклад. А каква е предисторията, ако трябва да съм
максимално коректен по отношение на доклада?
Същият господин веднъж се е обърнал към Централната
избирателна комисия. Входящият номер на неговата жалба е МИ-2213 от 18 февруари, по отношение на същото това решение. Тази
жалба ние сме я препратили към Административен съд – София
област. Във връзка с това Административен съд – София област, на
25 май 2016 г. се произнася с решение № 527, с което потвърждава
решението на общинската избирателна комисия – Златица, с което
решение са му прекратени пълномощията. Именно затова така съм
преценил. Имам мое становище и затова така докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за
изчерпателното представяне. Остава за следващо заседание.
Колеги, преминаваме към:
10. Доклади по писма.
Ще ми позволите да докладвам преписките така, както са
пред мен.
На първо място, колеги, във вътрешната мрежа в папка
„Местни избори 2015 г.“ има една подпапка, за която знаете. Тази
подпапка се нарича „Искания от ОИК за възнаграждения“. Бих
искала да ви информирам, че в реално време всеки ден в тази папка
се публикува и един регистър, наречен „Опис на одобрените по дати
искания от ОИК за възнаграждения“.
Информирам ви, колеги, за наличието на този опис, за да
можете да проследявате преписките си: от ваш доклад – докладвано
искане от ОИК за изплащане на възнаграждение; през изходящ
номер до кмета на общината и съответно до общинската избирателна
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комисия; през искане от кмета на общината за заплащане на
съответните възнаграждения до самото извършване на плащането.
Моля ви когато имате възможност, да си преглеждате вашите
преписки и с оглед евентуални проблеми или забавяния, които аз не
очаквам да има, но все пак да упражняваме контрол.
На второ място, колеги, в моята папка за днешното заседание
е публикуван вх. № ЦИК-02-36 от 29.07.2016 г. Главният секретар
на Народното събрание господин Славчов във връзка с наше писмо
ни информира, че към настоящия момент процедурата за възлагане
на обществена поръчка за преустройството на зала „Света София“ в
пленарна зала в сградата на Народното събрание не е приключила и
във

връзка

с

това

ни

предлага

проект

на

Допълнително

споразумение към Споразумение № 355-02-188 от 25.11. 2013 г. за
временно предоставяне на помещения и ползване на техническа
помощ и услуги, с което срокът на Споразумението се продължава
до 31.08.2016 г., като другите условия остават непроменени.
Колеги, с оглед на факта, че предходното Споразумение
изтичаше към дата неделя и за да не се получи луфт във времето, с
господин Цачев написахме писмо до господин Славчов, като
приложено

изпратихме

подписано

от

ЦИК

Допълнително

споразумение за удължаване на срока на Споразумението за
временно предоставяне на помещения и ползване на техническа
помощ и услуги, с един месец и останали клаузи непроменени.
Отново казвам, колеги, че това беше и с оглед да не се получи
луфт във времето на действие на Централната избирателна комисия
в тези помещения. Ето защо ви моля, след като ви докладвах за така
предприетите действия, за последващо одобрение на подписването
на Допълнителното споразумение и неговото изпращане до главния
секретар на Народното събрание.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман,

Румен

Цачев,

Румяна

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова), против – 1 (Росица Матева).
Предложението се приема.
Колеги, следващ доклад.
С вх. № ЦИК-05-9 от 29.07.2016 г. на Централната
избирателна комисия и на мен лично в качеството ми на председател
на комисията, бяха връчени проект на одитен доклад и проект на
одитно становище за заверка на Годишния финансов отчет на
Централната избирателна комисия за 2015 г. Моля, запознайте се с
проектите във вътрешната мрежа. До момента, в който този проект
на одитно становище и проект на одитен доклад не станат
окончателни, те не следва да бъдат разгласявани. Информирам ви за
това.
Във връзка с така получения проект на одитен доклад и
проект на одитно становище изпратихме писмо, изх. № ЦИК-05-10
от 29.07.2016 г. до госпожа Горица Грънчарова-Пожарева –
заместник-председател на Сметната палата на Република България,
че нямаме възражения към така представения ни проект на одитно
становище и проект на одитен доклад.
Колеги, моля за последващо одобрение на така предприетите
действия.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – 2 (Георги Баханов, Росица
Матева).
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Предложението се приема.
Колеги, няколко бързи доклада.
Във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-07-87 от 01.08.2016 г. – с
превод от 02.08.2016 г. сме получили превода на писмото от
Избирателната комисия на Обединеното кралство. Това е в отговор
на писмото във връзка с машинното преброяване. От комисията ни
информират, че са в процес на събиране на информация, която ще ни
бъде изпратена при първа възможност.
На второ място, колеги, от страна на Секретариата на Ейуеб –
с вх. №

към ЦИК-07-78 от 28.07.2016 г. Това е номерът и на

превода, качен във вътрешната мрежа. Секретариатът ни изпраща
машинното преброяване, гласуването по интернет… Не зная защо в
момента идва тази преписка по този начин при мен за доклад.
Докладвам ви за сведение.
И на последно място, колеги, в рамките на днешния ден,
вчера по време на обучението по прилагането на новия Закон за
обществените поръчки

стана ясно, че следва да се поднови

регистрирането на упълномощен потребител в Регистъра на
обществените поръчки за публикуване на информация в този
регистър. Колеги, досега това беше господин Желязков.
Моля да гласуваме господин Желязков да поднови своята
оторизация в Регистъра на обществените поръчки. Подновяването е
без допълнителни средства.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, искам да ви докладвам
предложение за машинно гласуване и евентуално за предстоящата
план-сметка, след обсъждане. Ще ви докладвам едни цифри,
съответно ЦИК да прецени какво да прави. Ще ви докладвам онова,
което сме обсъждали в работна група „Машинно гласуване“ относно
цена на услугата наем на 500 машини.
Уважаеми колеги, провели сме три гласувания с машини: на
Европейските избори през 2014 г. – 100 машини, договорите са
сключвани от администрацията на Министерския съвет, ДДС цена
въз основа на договорите, които са тук, в ЦИК

-

72 800 лв.,

единична цена - 1728 лв. с ДДС; в изборите за Народно събрание
през 2014 г. – 300 бр.: 442 800 лв. с ДДС, единична цена – 1476 лв.; в
общинските избори – 50 бр. – 99 600 лв. с ДДС, единична цена –
1992 лв. В момента ще правим гласуване с 500, както е по закон.
Както виждате, цените вървят. Колкото е повече бройката на
машините, толкова цената е по-малка. Аз предлагам въз основа на
обсъжданията и съответно решенията на работната група, да вървим
към цена 1300 лв. единична цена за наем. 500 по 1300 лв. –
прогнозна цена около 650 000 лв. сме обсъждали, уважаеми колеги.
Разбира се, ЦИК както прецени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Става дума за изцяло прогнозна стойност и става дума…
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За 1300 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, да приемем, че към момента на създаване на плансметката и съответно дори и сега с оглед възможността, за която
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говорихме – евентуално по-рано да бъдат обявени обществените
поръчки, може да се извършва преговор за такава цена, която да
бъде отделена като максимум в план-сметката.
Благодаря, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, говорим с цифри, но
просто не сме виждали разбивката. Никога не е искана разбивка за
съответните видове дейности, поради което ви го давам в този
вариант, който е наличен. Според мен от разбивките винаги може да
се намери, някакъв луфт – нещо може да се оптимизира. Затова
предлагам този тип цифри, разбира се, те могат и да се увеличат
впоследствие. Но факта, който исках да ви споделя, просто нямаме
разбивки към настоящия момент. Това казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Чаушев. Това беше и във връзка с моя молба на
предходното заседание.
Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващ доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, въпреки дългото днешно
заседание прецених, че писмото, което ще ви докладвам, е важно. То
е получено по имейл и е наименувано: „Заявление-декларация за
гласуване в секция извън страната“ и е с вх. № ПВР-22-7 от
28.07.2016 г. В него накратко Димитър Янков се интересува дали
има яснота за реда, по който ще се събират заявления от лица,
желаещи да гласуват на определено място в чужбина на
предстоящите президентски избори.
„В минали години ЦИК поддържаше подаване на заявления
онлайн. Ще предложите ли тази услуга и сега и ще бъде ли тя
толкова достъпна, както и в миналите години, т.е. без изискване за
удостоверяване с електронен подпис и др. Ще бъде ли видим в
реално време актуалният брой на заявленията, подадени от дадено
населено място? Кога се очаква тази система да заработи?
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Хартиеният вариант на заявлението, публикувано като Приложение
№ 22-ПВР в изборните книжа, може ли да бъде използвано и
изпращано до посолствата?“
И е поставил въпрос по друга тема, както посочва:
„Продължавате ли да прилагате решението, взето от ЦИК преди
една-две

години,

че

запитвания,

сигнали

и

всяка

друга

кореспонденция, адресирана до ЦИК по електронната поща,
задължително трябва да бъде подписана с трите имена, ЕГН и адрес
по личната карта на подателя, за да бъдат разгледани от ЦИК?“
Колеги, аз съм приготвила проект на отговор, който е с №
7801 във вътрешната мрежа. Предлагам да гласуваме днес отговора
– както прецени Централната избирателна комисия, за да получи
своевременно отговора и да не си мисли, че с подаване на заявлениедекларация, както си е наименувал мейла, той се е възползвал от
правото си, т.е. направил е стъпката за реализация на своето право
да може да гласува извън страната. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Можем да му отговорим, че въпросът
се поставя преждевременно, тъй като в момента не тече процедура
по регистрация, както е написала Данчето. ЦИК ще приеме нарочно
решение или специално решение за начина на подаване на
заявленията за гласуване извън страната. В Изборния кодекс няма
промени на процедурата. И толкова. (Реплики.)
Къде има промяна в процедурата за подаване на заявление?
ОБАЖДАТ СЕ: Не в процедурата, а в съдържанието.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще изчака решението.
Може това за промяната да не му казваш. Ще има промяна в
изборните книжа с оглед настъпила промяна в Изборния кодекс – и
толкова. И да ги чака.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с оглед на това, че днес
приемаме хронограмата, ще ви предложа да го отложим за
четвъртък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.
Колеги, както обявих в самото начало, ние в момента вече
сме в активен период. Колегата Сидерова ме уведоми и както
неведнъж сме направили, и днес ще направим така. Хронограмата
ще бъде публикувана утре.
Госпожо Сидерова, добре е да приключваме заседанията си с
доклади по точките, които имаме да докладваме. (Реплики.)
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда съвсем кратък.
На миналото заседание господин Чаушев ви е запознал за
сведение с един имейл, получен от Стефан Манов, който е член на
Обществения съвет. Аз искам само в момента да кажа.
Има много зададени въпроси във връзка с данните, които се
качват в интернет сайта ни – архивни данни за изборите. Аз имам
конкретно мнение, но смятам да не избързваме.
Моето предложение е да разреши Централната избирателна
комисия да препратим това писмо на „Информационно обслужване“
АД за мнение по въпроса, тъй като тук има редица предложения: не
може ли да стане по друг начин, а предстои за избори да сключваме
и да ги съгласуваме.
Иначе, грубо казано, едно от предложенията директно
предлага Централната избирателна комисия да фалшифицира
резултатите – нещо, с което не съм съгласен. Да се вкарва там,
където в районните избирателни комисии дадена партия не участва,
да я вкарваме с нула, което означава, че е гласувано с нула гласа, а
пък я няма в бюлетината… Но това са неща, които Манов много
добре ги разбира и не знам защо ги предлага.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Христов.
Колеги, това е коментар и във връзка с произведените избори
за членове на Европейския парламент от Република България.
Изпълнител на компютърната обработка на резултатите беше
„Информационно обслужване“ АД.
Колеги, чухте предложението да се изпрати това писмо до
„Информационно обслужване“ АД за становище.
Режим на гласуване, колеги… (Реплики.)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, оттеглен
е този доклад доколкото разбирам.
Има ли друг докладчик за днес? – Не виждам.
Колеги, във връзка с това се обръщам с молба за следващото
заседание да сме готови с конкурсите за стенографи и машинопис.
Също така бих искала да ви информирам и да ви помоля да
помислите, че за следващото заседание ще бъде внесено решение за
изменение и допълнение на решението за формиране на работни
групи от Централната избирателна комисия. Това ще бъде за
следващото заседание.
Колеги, само един въпрос, който колегата Цачев ми
припомня преди да закрия заседанието, той е важен. Колеги, от коя
дата започваме да приемаме документи на партии и коалиции –
документи за регистрация или документи за допускане за участие в
новите и частичните избори на 2 октомври 2016 г.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз мисля, че има достатъчно
време. Крайният срок е 17 август 2016 г., а ние преди това трябва да
си приемем принципните решения, които следва да бъдат изменени,
за да може да бъдат произведени изборите на 2 октомври 2016 г.,
които са насрочени след 26 май 2016 г. Така че преди да имаме
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принципните решения как се извършва тази регистрация или
допускане до участие на вече регистрирани в ЦИК партии, ми се
струва, че е рано да определяме срок за подаване на документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във
връзка с това може би на политическите партии, които идват да си
подават документите, да кажем, че веднага след приемането на тези
принципни решения, ние ще определим и дата, за което ще ги
информираме допълнително.
(Коментари и уточнения без микрофон.)
Колеги, в оперативен порядък обсъдихме, че в четвъртък ще
имаме яснота и за началната дата. Този дебат беше важен с оглед
идвалите досега тук политически партии за допускане.
С това вече наистина закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание в четвъртък в 10,30
ч., като свиквам утре заседания на работни групи 1.1., 1.2.,
принципни решения. Нека всичките тези работни групи утре
заседават по въпросите, които предстоят, от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,30 ч.)
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