ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 378
На 19 август 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно регистрация на партии,
коалиции и местни коалиции за участие в частични и нови избори.
Докладва: Емануил Христов
2. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 3380-МИ/НР.
Докладва: Емануил Христов
3. Проект на решение относно промени в състав на ОИК –
Симитли.
Докладва: Йорданка Ганчева
4. Доклади относно организационни действия по повод
новите и частичните избори.
Докладват: Ивилина Алексиева
Севинч Солакова
5. Доклад по оферта на "Информационно обслужване" АД
относно времеви индекси.
Докладва: Емануил Христов
6. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и
вицепрезидент на Републиката.
Докладва: Румяна Сидерова

2
7. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Марин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева, Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги. В
залата присъстват 11 членове на Централната избирателна комисия.
Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на комисията на 19 август 2016 г.
Колеги, преди да премина към проекта на дневен ред, всички
знаем, че от днес имаме нов член на Централната избирателна
комисия – господин Мартин Райков. Искам да го поздравя от името
на всички нас. Да изразя нашата радост, че е част от нашия екип и
очаквания с летящ старт да започне пълноценна работа в състава на
ЦИК. Да му пожелая успех и удовлетворение от съвместната ни
работа.
МАРТИН РАЙКОВ: Благодаря Ви за радушното посрещане.
Както казахте, ще навлизам в движение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предлагам ви
следния проект за дневен ред:
1. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 3380-МИ/НР с докладчик господин Христов.
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И доколкото този проект на решение касае промени в състав
на ОИК, докладчик е госпожа Ганчева във връзка с писмо относно
промени в състав на ОИК.
2. Доклади относно организационни действия по повод
новите и частичните избори с докладчици Ивилина Алексиева и
госпожа Солакова.
3. Доклад по оферта от "Информационно обслужване" АД
относно времеви индекси. Докладчик е господин Христов.
4. Разни. Тук докладчик съм аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения дневен ред?
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Най-напред искам да кажа нещо по
първата точка, която коментирахте.
Техническата грешка освен към Решение № 3380 се отнася и
към Решение № 3400.
Освен това ви моля да добавите още една точка за допускане
на Партия „Движение „Напред България“ за частични избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се, дори това
трябва да стане точка първа от дневния ни ред, колеги, ако не
възразявате. Не възразявате. Записах, колеги.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване с вдигане на ръка така
предложения и допълнен ред.
Определям господин Сюлейман да брои.
Моля, гласувайте.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Дневният ред се приема.
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Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред
за сведение бих искала да ви информирам, че в "Държавен вестник"
бр. 65 от 19.08.2016 г. са обнародвани Указ № 279 на президента на
Републиката за определяне на 6 ноември за дата на произвеждане на
национален референдум със съответните въпроси, Указ № 280 на
президента на Републиката за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково на 02.10.2016
г. и Указ № 281 на президента на Република България за насрочване
на частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково,
област Хасково на 02.10.2016 г.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение относно регистрация на партии,
коалиции и местни коалиции за участие в частични и нови
избори.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, във вчерашния ден получихме документи, а именно
заявление по образец от Партия Движение „Напред България“ за
допускане до участие в частичните избори в последните две
кметства, които бяхме приели досега, а именно Владо Тричков и
Свидня от община Своге, Софийска област.
В тази връзка с госпожа Таня Цанева приехме документите и
се оказа, че документите им са редовни, заявлението е подписано от
представляващата партията Зорница Атанасова Тодорова. Разбира
се, те бяха представени от упълномощено лице с представено
съответно пълномощно.
Беше предоставено и удостоверението за актуално състояние
на партията, което е с дата от 17 август, което е пък след датата на
указа на президента. Представено беше също така и удостоверение
от Сметната палата за внесени финансови отчети за 2013, 2014 и
2015 г.
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Имайки предвид документите, които представиха, и в
съответствие на изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния
кодекс предлагам да вземем решение за допускане на Партия
Движение „Напред за България“ в частичните избори за тези две
кметства, като заявеното от тях наименование на партията за
отбелязване върху бюлетината е ПП Движение Напред България,
като са задали Движение, Напред и България с главни букви. Но ние
по принцип приемаме всичко да бъде с главни букви, тъй като и
самото удостоверение от Сметната палата също така е написано
изцяло с главни букви.
Предложението ми е в решението за допускане да пишем, че
наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е ПП
Движение Напред България с главни букви.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Доколкото се касае за начин на
изписване в бюлетината, това е право на партията и коалицията. Не
можем ние да определяме как ще се изписва. Има изрична
разпоредба. Те си заявяват как ще се изписват в бюлетината.
Думичките са същите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В подкрепа на
изказаното становище, господин Христов, в този момент Вие тогава
сте бил в отпуск, но дебатът, който ние направихме, е, че ние
следваме волята на политическата сила. Единственото, което
коментирахме, е кога се поставят кавички. Но след като тук не става
дума за кавички, а става дума за изразена воля за начин на изписване
на бюлетината, във втория абзац от диспозитива, именно как да се
изпише името на политическата сила в бюлетината, трябва да се
изпише онова, което тя е предложила.
Докладчикът приема. Колеги? Не виждам възражения.
Колеги, моля, гласувайте така предложения проект на
решение ведно с корекцията, направена в зала.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 3407-МИ.
Продължаваме със следваща точка – точка втора - от
дневния ред:
2. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 3380-МИ/НР.
Заповядайте, господин Христов, отново за доклад.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, дължа едно голямо извинение на всички вас, тъй като в
последните дни прекалено голямото натоварване и бързата реакция
направи така, че се наложи тези две решения, на които сега
поправяме техническите грешки, да ги пиша тук, в залата, тъй като
нямаше иначе да имаме кворум.
Фактически това е поправка на поправка на техническа
грешка. Втория път при поправката вместо „Николаева“ пък
презимето е било написано „Николова“.
В тази връзка проектът на решение, който беше качен в
заседанието с вчерашна дата, не знам дали е прехвърлен за днес, за
поправка на техническа грешка в Решение № 3400, а старото
Решение е № 3380, както казах, а то е записано и в преамбюла, че е
допусната техническа грешка в Решение № 3400-МИ/НР от
17.08.2016 г., като е изписано грешно презимето на члена на ОИК –
Балчик – Илияна Николаева Илиева.
Затова предлагам да се допусне поправка на техническа
грешка в Решение № 3400 от 17.08.2016 г., като в диспозитива
текстът следва да бъде:
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„Илияна Николаева Василева“ да се чете „Илияна Николаева
Илиева“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Колеги, има ли коментари?
Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 3408-МИ/НР.
Продължаваме със следващ докладчик по тази точка –
госпожа Ганчева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-15-932 от 12.08.2016 г., което ни е изпратено от Общинска
избирателна комисия – Симитли.
Това е молба, постъпила от Гергана Арнаутска, член на ОИКСимитли, за предсрочното й освобождаване поради лични причини.
Подготвила съм проект на решение с проектен № 3385, който
е качен във вътрешната мрежа, но поради технически проблем аз
нямам достъп и не мога да го видя, но вероятно е в папка с моите
инициали. Това е стандартен проект.
Предлагам ви да освободим госпожа Гергана Стойнева
Арнаудска и да гласуваме ведно с решението, след като го приемем,
и писмо до Коалиция АБВ за попълване състава на ОИК – Симитли.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Колеги, виждате пред вас проекта за решение. Имате ли
коментари, предложения? Не виждам.
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Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 3409-МИ/НР.
Колеги, моля гласувайте предложението да изпратим
изготвеното от госпожа Ганчева писмо до политическата сила.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Изчерпахме и тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следваща точка - точка четвърта – от
дневния ред:
4. Доклади относно организационни действия по повод
новите и частичните избори.
Колеги, на първо място, в нашата хронограма за
произвеждане на нови избори на 2 октомври 2016 г. съгласно т. 23 от
хронограмата, Централната избирателна комисия следва да изпрати
на общинските избирателни комисии списък на допуснатите,
регистрираните за участие в новите избори партии и коалиции
незабавно след приключване на регистрацията им на основание чл.
138 и чл. 146 от Изборния кодекс със срок, който ние сме си
поставили, 18.08.2016 г. – вчера, колеги.
Вчерашният ден беше много напрегнат и дълъг и тази точка
не можа да бъде разгледана в дневния ни ред. Затова ние –аз и
госпожа Солакова – изпратихме писмо до общинските избирателни
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комисии, на територията на чиито общини се произвеждат нови
избори на 2 октомври 2016 г., с копие до "Информационно
обслужване" АД със списъка на допуснатите за участие в новите
избори партии и коалиции, а също така и на тези, които получиха
отказ.
По стандартен образец списъкът в лятата си колона съдържа
наименованието на партията съобразно нейната съдебна регистрация
и наименованието на коалицията такова, каквото е съобразно
решението за коалицията. Във втората колона – начина, по който ще
се изписват тези наименования върху бюлетината. И в третата
колона – съответното решение на Централната избирателна комисия.
Моля за последващо одобрение на приетите действия вчера,
които сега описах.
Моля, гласувайте.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, на второ място, и отново съобразно тази хронограма,
на 22 август 2016 г. изчита срокът, в който граждани на друга
държава, членка на Европейския съюз, който отговаря на условията
по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в
избирателните списъци за новите избори, не е бил вписан в
избирателните списъци – Част II – в общите местни избори, това е
срокът, в който този гражданин представя декларация по образец в
общинската администрация по адреса на пребиваване на
територията на съответното населено място.
Във връзка с това, колеги, ви предлагам, както сме правили и
досега, да публикуваме съобщение на нашата интернет страница, да
изпратим това съобщение и до медиите, а също така и до
посолствата на държавите-членки на Европейския съюз, в България.
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Коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, днес ще ви занимая с още съобщения. Отново
22 август 2016 г. е срокът, в който доставчиците на медийни услуги
са длъжни да обявят на интернет страниците си условията, реда за
представяне, време за отразяване на предизборна кампания,
тарифите си. Знаем за различните доставчици на медийни услуги,
печатни медии, онлайн медии. Това са ангажименти, които ние сме
включили в т. 31, 32 и т. 33 от нашата хронограма, с правно
основание чл. 187, 190 и 198 от Изборния кодекс.
Колеги, предлагам по същия начин този краен срок да бъде
оповестен чрез публикуване на съобщение, стандартен образец, на
нашата интернет-страница и изпращане на това съобщение –
стандартен образец, до медиите.
Има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Следващият ми доклад господин Андреев ще направи, с него
го обсъждахме.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
насрочения на 30 август 2016 г. жребий за теглене на номерата в
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бюлетините за изборите, които са насрочени след 26.05.2016 г.,
предлагам да изпратим едно писмо до медиите, както и да качим
съобщение на нашата страница, с което да ги информираме, че на
съответната дата ще бъде проведен жребият в часа, който
определихме, в зала „София“.
Отделно от това в тази връзка считам, че следва да изпратим
и писмо до Народното събрание с оглед осигуряването на достъпа
до зала „Св. София, за да можем да организираме и жребия, както и
до началника на Националната служба за охрана.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Андреев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, давам думата на госпожа Солакова за останалите
доклади тук.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо ще ви
предложа стандартното писмо, с което се обръщаме до кметовете на
общини, за да осигурят съответните условия за работа на
общинските избирателни комисии. Става дума за новите избори.
Виждам, че в писмото е пропуснато „избори“, тъй като е от
старото за нови и частични, което беше общо.
На второ място, да обърнем внимание на задължението им в
качеството им на органи по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс по
съставянето на избирателните списъци да обезпечат актуализацията
на избирателните списъци за включване на всички български
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граждани с избирателни права в новите избори за общински
съветници и за кметове на 2 октомври 2016 г. на територията на
съответната община, включително и Част II за гражданите на друга
държава-членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват.
Обръщаме внимание на разпоредбата на чл. 359, ал. 2 във
връзка с чл. 398 от Изборния кодекс, че всеки гражданин на друга
държава-членка, който веднъж е подал декларация и е бил включен в
избирателния списък – Част II – следва да бъде вписан служебно в
избирателния списък за 2 октомври, без да е необходимо да подава
нова декларация. Разбира се, те пък имат задължение да подадат при
настъпили промени в обстоятелствата.
Във връзка със задължението на ЦИК съгласно чл. 57, ал. 1, т.
20 от Изборния кодекс това е и наше задължение, описано в
хронограмата, да публикува списък с номерата и адресите на
избирателните секции с броя на избирателите.
Обръщаме внимание да представят тази информация по
кметства и на територията на общината по секции в срок.
Моля за одобрение и изпращане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Солакова.
Колеги, предполагам, че сте се запознали с писмото.
Коментари, предложения? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите доклада си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка за
сведение ви докладвам писмо от Общинска избирателна комисия –
Тунджа, постъпило по електронната поща. Това е информация за
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актуализирани телефони, включително телефон на Общинска
избирателна комисия за контакт.
Това е за сведение.
В тази връзка и с оглед на нашето писмо, което изпратихме
до печатницата на БНБ за провеждане на среща, на която да бъдат
поставени въпроси, свързани с отпечатване на бюлетините за новите
и частичните избори на 2 октомври, включително и за изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката, писмото ни е с копие до
администрацията на Министерския съвет.
Имаме обаждане от печатницата на БНБ с молба срещата, ако
може, да бъде проведена във вторник или в сряда. Началникът на
отдел „Производство“ ще отсъства в четвъртък и в петък, а би било
добре и той да присъства на тази среща, защото ще стане дума може
би и за електронната система за гласуване с оглед одобряването на
образците на бюлетините.
Затова предложението ми е да преценим и може би срещата
да я проведем в сряда в 11,00 ч., ако няма заседание. Но дори и да
има заседание от 10,30 ч., можем да прекъснем за малко.
Да уведомим и администрацията на Министерския съвет.
Госпожа Веска Янева също по телефона ни увери, че искат да
присъстват от администрацията на Министерския съвет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подкрепям
предложението срещата да бъде в сряда в 11,00 ч. Мисля, че във
вторник ние ще приключим с образците си на изборните книжа.
Има ли възражения? Не виждам.
Колеги, срещата я насрочваме за сряда за 11,00 ч. и ще
поканим съответно хората от администрацията на Министерския
съвет.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам доклад във връзка с конкурса за
длъжността финансов контрольор. Уведомили са от Министерство
на финансите по повод нашата молба за участие на служител от
Министерство на финансите в комисията по конкурса, че лицето,
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което беше определено за конкурса, който е прекратен, е в
законоустановен отпуск и няма да може да участва в работата на
комисията.
В тази връзка господин Желязков е подготвил един проект на
писмо до главния секретар на Министерство на финансите госпожа
Таня Георгиева с молба за съдействие за определяне на експерт от
Министерство на финансите за участие в комисията по конкурса за
финансов контрольор в ЦИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Солакова.
Колеги, който е съгласен да изпратим това писмо, моля да
гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, във връзка с обезпечаване на достъпа до нашата
вътрешна мрежа, създаване на електронна поща и други подобни
дейности, моля да гласуваме едно писмо до "Информационно
обслужване" АД по повод новия член на Централната избирателна
комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към следващата точка – точка пета –
от дневния ред:
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5. Доклад по оферта на "Информационно обслужване" АД
относно времеви индекси.
Заповядайте, господин Христов, за доклад.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, както знаете, в
началото на тази седмица или в края на миналата беше, вече
многократно коментирахме този въпрос, предложихме на
"Информационно обслужване" АД на базата на офертата, която ни
бяха изпратили, да ни предложат договор в съответствие с
предложената оферта и предложената от тях технология на
изработване на допълнителните модули.
В тази връзка получихме официално по електронната поща, а
вероятно има и по официалната поща, предложение за сключване на
договор, който е общо – взето, от стандартните договори, които
сключваме.
Молбата ми ще бъде нашите юристи да прегледат договора и
да си кажат забележките. Основно договорът ще бъде в този вид,
като към договора, разбира се, предложението е да бъдат прибавени
съответно офертата, която ни беше предложена, и описанието на
технологията, по която ще се осъществи това нещо.
Така че наистина предложението ми е да възложим на
юрисконсултите да си кажат мнението си и ако имат някакви
забележки, да ги уточнят директно, за да бъде внесен конкретно
договорът на следващото заседание.
Това е първото, което предлагам да гласуваме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Към днешна дата това е за сведение и да се възложи на
юристите въз основа на предложения проект да изготвят договора.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Христов, да продължите с доклада си.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Бих искал да добавя към тази точка и
другото, което следва. Част от задължението по договора е обучение
на кадрите, които ще се занимават с подготовката на тези времеви
индекси. Това, което сме договорили, е, че ще ни бъде предоставен
нов лаптоп с нов програмен продукт.
В тази връзка има предложение в понеделник – 22 август
2016 г. – да бъде извършено обучение на хората, които ще се
занимават с това. Това означава, че ще трябва да се организират
свободните стенографи заедно с колеги от Централната избирателна
комисия. Общо взето, обслужването е леко, но трябва да се направи
конкретно обучение, защото ще инсталират системата в деня, в
който няма заседание – такова беше изискването – за да може да се
инсталира новият лаптоп, да се проведе обучението, което е част,
казах още веднъж, от договора.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Христов.
Колеги, благодаря много за детайлния доклад. Припомням, че
това е нов ангажимент по чл. 54, ал. 1 от Изборния кодекс след
измененията, обнародвани в "Държавен вестник" от 22.07.2016 г.
Става дума за осигуряването на времеви индекс на видеозаписа от
нашите заседания. Досега видеозаписът се качва изцяло. Сега,
съобразно новите изисквания, този видеозапис ще трябва да бъде
накъсан на части съобразно точките от дневния ред, което, колеги,
касае в значителна степен мен като водещ заседанията – за начина на
водене и за начина на номериране на точките в дневния ред. Затова
оттук насетне аз ще правя точка 7, но след това например 7а, 7б, 7в,
както започнах, а не преномериране. Когато се връщаме към
предходна точка, ще говоря, че това е точка-продължение, и начина,
по който технически ще се обезпечи от стенографите.
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Предполагам, че членове на ЦИК също имат интерес да видят
изобщо тази система. Аз лично ви моля да дойдете и да видим
предложението, защото в крайна сметка, ако то технически се
осигурява от мен и от стенографите, ще касае цялата работа на ЦИК.
Затова поставям пред вас въпрос: в колко часа в понеделник
да поканим за обучението? Може би в ранния следобед?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Моето предложение е за 14,00 ч.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За 14,00 ч. ще напишем
отговор по това предложение – да се организира тази среща, тъй
като писмено сме адресирани.
Моля, гласувайте предложението за един такъв отговор.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с един доклад по писмо. Но преди да
дам думата за този доклад, предлагам да включим още една точка в
дневния ред, а именно останалата ни точка, която ще приключи,
надявам се, във вторник. А това са проекти на изборни книжа.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева, за писмото и след това се
връщаме към образците на изборни книжа.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание ви
докладвах писмо с вх. № ЦИК-07-93 от 08.08.2016 г. и превода на
това писмо от 09.08.2016 г. относно лицето Томас Дьоблер, който
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ни е поставил въпроси по електронната поща относно промяната в
процента на преференциалния вот за преминаване на кандидати на
по-предно място в листата с оглед изменението на
законодателството на Република България.
Докладвах ви, че той сочи в е-mail си, че няма отговор на
предходен е-mail, който обективира негово запитване от месец май.
След извършена проверка в деловодството беше установено, че
реално не е получаван такъв е-mail, може би по технически или
други причини, в Централната избирателна комисия.
Но при изготвяне на проекта на отговор, за който имаше
принципно съгласие в Централната избирателна комисия да бъде
изготвен, да му отговорим, че при направените проверки с помощта
отново на деловодството установихме, че лицето през 2013 г. – на
08.05.2013 г. е питало Централната избирателна комисия по
отношение отново на преференциите. Тогава колегите от предишния
състав на Централната избирателна комисия са приели да му
отговорят, като му изпращат закона, по който се произвеждаха
изборите за членове на Европейски парламент. Изпратили са му
закона в цялост тогава. Явно той има неясноти.
Аз съм подготвила проект на отговор, който предполагам, че
се намира в папка с моите инициали от вчерашното заседание. Има
го и в днешното заседание.
Предлагам ви, без да изчитам писмото, накратичко му
обясняваме каква е била промяната в нашето законодателство по
отношение на преференциите, като приемам и забележки,
естествено.
С оглед обсъжданията, които направихме в оперативен
порядък, аз приемам третият абзац да следва незабавно след втория.
Последният абзац, започвайки с изречението „Отделно от
горното….“ отпада изцяло от проекта на отговор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Моля, гласувайте така предложения отговор.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, нека съответният отговор да бъде преведен на езика,
на който е пристигнал въпросът.
Моля, гласувайте.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман. Румяна Стоева –
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветомир Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред:
6. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и
вицепрезидент на Републиката.
Моля госпожа Сидерова, господин Христов, кажете къде
трябва да гледаме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, проектът се намира в папка
от вчерашното заседание „Книжа – ПВР – нови и коригирани“. В
папка „Нови“ са книжата по регистрации на партии и коалиции и
кандидати, които колегата Нейкова ги подготвя. По тях няма
спорове, могат и те да бъдат разгледани. Но нека да тръгнем от
протоколите.
Предлагам ви като начало да започнем с лесните протоколи –
90-х, 90-ч и 91-хм, тоест, когато се гласува за чужбина и в България
само с хартиени бюлетини.
Започваме с Протокол 90-х – ПВР.
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Това е протоколът на секционната избирателна комисия.
Естествено е отпаднал броят на кандидатските листи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Простете,
госпожо
Сидерова, само за момент. За всички членове на комисията и за
протокола ще кажа, че ние днес имаме заседание. Сега ще се
представят книжа, но в същото време има и дежурства и съответно
пристигат представители на политически партии и на коалиции,
които да представят документи за допускане или за регистрация за
участие в частични избори, тъй като срокът не е изтекъл.
Днес дежурен е господин Томов. В момента е пристигнала
политическа сила за получаване на решение. Така че колеги от
залата ще излизат, но ние ще продължим работата си и ще
гласуваме, когато имаме необходимия кворум, ако не възразявате,
колеги. Не възразявате!
Заповядайте, господин Томов.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Започвам с този протокол.
Навсякъде логиката е да има букви, за да запазим еднаква
номерация във всички важни точки в протокола, за да могат лесно да
се обработват данните.
В буква „А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.
215, ал. 1 от ИК“ предлагам текстът „вписани в т. 4 на протоколите
по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение №…. от изборните книжа“ да
отпадне, защото през вчерашния ден ние минахме повечето не, а
всички приемо-предавателни протоколи и забелязах, че в някои от
тях те са вписани в т. 3 на протокола. Няма нужда да ги насочваме
към протоколите. Практиката ни сочи, че те повече се объркват от
тази т. 4 – какво е т. 4 и понеже в т. 3 или 4 на приемопредавателните протоколи пишем и „бюлетини и кочани“ като
информация, е по-добре да остане „Брой на бюлетините, получени
по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК“ и мисля, че това е достатъчно като
информация. И без „Приложение №…“, защото то е само заради
пояснението „вписани“.
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Това ще бъде във всички протоколи оттук нататък.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е всъщност чл. 215,
ал. 1, т. 2.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако искате, да добавя и „т. 2“ след
„чл. 215, ал. 1“?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест в буква „А“ в основанието
прибавяме „т. 2“.
В т. 1 няма промяна. Тя е формулирана така, както си е
формулирана и досега. Няма промяна и в контролите. Само ще
трябва да нанесем номера на приложенията.
А, извинявайте. Първата контрола ще отпадне в този вид, в
който е сега. Това е първата контрола по т. 1. По-точно това не е
контрола, а е указание, което сме го включили в протокола, за да
може, попълвайки го, да се ориентират. Но може би трябва да
напишем: „Пишете броя на получените бюлетини в предизборния
ден съгласно приемо-предавателния протокол“.
Не, не. Първата контрола ще отпадне. Според мен няма
нужда от това пояснение. То е остатък. Нали работим върху едни и
същи образци, оттам е останало.
Останалите пояснения са си на място.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Какво става с
поясненията по т. 1?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И според мен трябва да отпадне,
защото достатъчно ясна е т. 1. – „Брой на избирателите според
избирателния списък при предаването му на СИК.“
РУМЯНА СИДЕРОВА: В контролата по т. 3 има допусната
техническа с оглед промяната в номерацията след отпадане на
вписването на броя на кандидатските листи в протоколите.
Контролата гласи така: „числото по т. 3 трябва да е равно на
числото по т. 5 и да е по-малко или равно на числото по т. 2“.
Колеги, т. 4 е бившата т. 5 от протоколите преди промяната
на Изборния кодекс. Това са всичките видове бюлетини, които
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остават след изборния ден: неизползвани, унищожени по чл. 265, по
чл. 227, чл. 228, сгрешените по чл. 267. Удостоверенията по т. 4
отпаднаха.
Част II на протокола започва с „Брой на намерените в
избирателната кутия бюлетини“. Тук контролата е: „числото по т. 5
(намерените бюлетини) трябва да е равно на сумата от числата по т.
6 и т. 7, букви „а“ и „б“.“ Точка 6 е: „Брой намерени в избирателната
кутия недействителни гласове (бюлетини), а т. 7 е: „намерените в
избирателната кутия действителни гласове“, като т. 7 има подточки
„а“ и „б“, защото знаем, че сега имаме два вида действителни
гласове – действителни гласове, подадени за партии и коалиции,
които участват в определянето на изборните резултати, и
действителни гласове „не подкрепям никого“, които не участват в
разпределението на изборните резултати.
В тази връзка в текста, който обяснява що е това
„недействителен“ и що е това „действителен глас“, също има
допълнения:
„Бюлетината, в която има отбелязан вот за партия, коалиция,
независим кандидат или кандидатска листа „не подкрепям никого“,
по същество е действителна.“
Аз съжалявам, но действително сме направили поправки. Как
ги е сейфвала Ели, не знам. Тук трябва да бъде „в която няма
отбелязване за кандидатска листа или „не подкрепям никого“.
Всъщност то е така, правилно е. Това е допълнението, защото може
да няма за партия или коалиция. Трябва да няма нито за партия и
коалиция, нито „не подкрепям никого“. Говорим за т. 6. Вярна е
контролата.
Сега вече сме на т. 7 – общ брой на бюлетините и след това –
действителните гласове, след което: „Брой на действителните
гласове, които са подадени за партии и коалиции“, като обяснението
що е това действителен глас, е в буква „а“, която е за партия или
коалиция, а брой на действителните гласове с отбелязвания само „не
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подкрепям никого“ няма нужда да се обяснява. То следва от
съдържанието.
Нарочно „с думи“ и „с цифри“ е изтеглено в колоната „с
цифри“, защото тук е важно поотделно да могат да видим цифрите,
когато започнат да се отчитат резултатите.
Точка 8. При хартиените гласове няма нищо особено. Тя е
такава, каквато беше и досега - разпределението на действителните
гласове по кандидатски листи. В първата колонка вписваме както
имената на кандидатите, така и на субекта, който ги е издигнал –
било партия, коалиция или инициативен комитет. Във втората
колонка са „с думи и с цифри“ действителните гласове, в третата
колонка, тя по-скоро е четвъртата, са недействителните гласове, тъй
като не отпадна това изискване за разпределени по партии и
коалиции.
В празния ред под всички кандидатски листи, разбира се,
това са празните бюлетини, в които е гласувано в повече от едно
квадратче, както и бюлетините, в които не може да се установи
еднозначно вотът на избирателя, каквото и да значи, но в закона има
такава формулировка „с думи“ и „с цифри“.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам едно питане. (говори извън
микрофоните)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, не облекчавайте дотам, че да
става лесна фалшификацията на протоколите. Практиката и опитът
показват, че ако го няма този празен ред, като изключим вредната
последица, че понякога ги мързи да броят и направо всичко пишат
тук, обаче правят по-големи грешки, ако го няма този ред за
празните бюлетини.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в оперативен
порядък обсъдихме, че остава тази графа.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: По т. 8 навсякъде, където имаме „с
думи“ и „с цифри“, тъй като тук имаме достатъчно място, добре е да
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бъде „с цифри“ отгоре, а „с думи“ отдолу, едно под друго да бъдат, а
не едно до друго, защото няма да се съберат.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз нямам нищо против. Това е
образец.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То не е проблем да се направи. И
Лили ще го направи, изобщо не е проблем. Но да бъде едно под
друго, а не едно до друго, като „с думи“ е второто, разбира се.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нека малко да го помислим. Няма
проблем. Защото се сменя видът на протокола, затова се замислих.
Само преди няма и година хората….има психологически
момент от външния вид на протокола, когато го изменяме без
никаква нужда при една и съща система, при един и същи текст в
закона – само това ме въздържа. От 2014 г. с този Кодекс действаме
така. Няма пречка и така да го направим. Ще го разиграем, за да
видим как ще стане. По-скоро, ако го правим така, отгоре трябва да е
„с цифри“, отдолу трябва да е „с думи“.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: От 2014 г. го правим така. Там на
един ред се пише само …. и има много малко място. Затова ги
слагахме едно до друго. А тук имаме място.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Христов, нека
да го видим технологично в протокола.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо Ганчева, припомнете си как
приемаме протоколите и самите ние правим контроли и гледаме
дали излизат контролите. Ще трябва да търсиш „с думи“, „с цифри“,
„с думи“ – „с цифри,, „с думи“ – „с цифри…вместо колонката с
цифри.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам с оглед това, което
обсъждаме, просто, ако има възможност, да ги видим и по двата
начина така, както предложи колегата Христов, и тогава всъщност
да го помислим окончателно и да решим.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да възложим на печатницата да го
направи.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще го направим на формат А3, ще го
видим и ще извадим протокол от хранилището и ще разберете за
какво ви говоря. Цифрите няма да са в колонка и няма може, когато
приемаме долу книжа, да правим бърза сверка дали излизат
контролите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Но е хубаво да го видим.
Колеги, моля за вашето внимание. От вчера останаха три
изборни книги, върху които ще се върнем. Записваме по тази
изборна книга този специфичен въпрос, върху който да се върнем.
Вече го записах. Нека да продължим нататък.
Колеги, продължаваме с буква „б“.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не ми диктувайте. Все пак аз знам,
но мислех, че ще обърнете внимание на контролите, защото те са
важни. А буква „б“ просто вместо „в“ е станала „б“. Няма никаква
промяна в съдържанието на текста отдолу до контролите, които са в
края на протокола.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прощавайте, госпожо
Сидерова, че не обърнах внимание на контролите. Аз ги изчислих и
счетох, че са правилни. Но може би и колегите трябва да го
направят.
Колеги, обръщам внимание на контролите преди да
преминем към буква „Б“ и надолу. Не виждам някакви въпроси и
забележки по повод контролите. Да прегледаме надолу до края,
колеги.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В буква „Б“ дали не трябва да
добавим и недействителността – „…споровете по действителността
и недействителността по чл. 333, ал. 2?
РУМЯНА СИДЕРОВА: По-рано сме приели, че е достатъчен
текстът. Няма пречка сега да пренесем законовите текстове „за
действителността или недействителността на гласовете“. Вмъкваме
„или недействителността“ след думата „действителността“.
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Кой ще пише писмо до печатницата или кой ще се свързва,
защото аз нямам права да се свързвам с печатницата – да ни изготвят
проект така, както беше предложено от колегата. Такова беше
предложението, понеже нямате доверие на машинописката и на
докладчика, затова!
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да се свържем с
печатницата на БНБ по преценка на председателя и да ни изготвят
изборна книга 90х във варианта, в който я коментирахме по
предложението на колегата Христов. Да ги помолим просто с оглед
прегледност и за яснота на комисията, да видим как ще стане и така,
както беше предложено.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Колеги, това означава, че трябва да се обърнем към тях
писмено. Трябва да бъде подготвено писмо, с което този проект на
книга да бъде изпратен и да се види в два варианта.
Колеги, моля, гласувайте предложението да изпратим едно
такова писмо.
Моля, гласувайте.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивилина Алексиева, Метин
Сюлейман. Румяна Стоева – Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветомир Томов); против – 2 (Емануил Христов, Мартин
Райков).
Предложението се приема.
Продължаваме със следващата изборна книга.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Кой ще изготви писмото?
РЕПЛИКА: Докладчикът!
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не, докладчикът не е предложил това
нещо.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще изготвя писмото, още повече
че трябва да ги уведомя за часа и датата на срещата ни.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме ли със
следващата книга?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз нямам проблем да продължа.
Следващата е изборна книга № 91-хм, което е протоколът на
РИК. Той е по-лесен, защото тук ги няма обясненията. По същество
точките са пренесени едно към едно. Само в първата част, преди да
започне табличният вид освен броя на бюлетините, получени по
реда на чл. 215, ал. 1 ще добавим и „т. 2“ от Изборния кодекс.
„Сумата от числата по буква „а“ от протоколите на СИК“, ще има
още точка „Б“ – Брой на секционните комисии в района, „В“ – Брой
на секционните комисии, предали протокола.
В т. 1, 2 и 3, колеги, няма никакви промени. Знаем, че при
тези протоколи само имаме пояснение, че се сумират числата от
съответната точка от протоколите на СИК, които са получени.
„Данни от списъците“ – това е т. 4, която също едно към едно
сумираме данните от т. 4 от протоколите на СИК. В подраздел
„Съдържание на избирателните кутии“, т. 5 е „Общият брой на
намерените бюлетини“.
Контролите са едни и същи, каквито са контролите в
протоколите на РИК.
Точка 6 и точка 7 са с по-лесни описания, защото тук само
сумираме данни от протоколите на секционните избирателни
комисии. Те са с идентично съдържание. Точка 6 е броят на
недействителните гласове, точка 7 е броят на действителните
гласове.
Както виждате, тук в буква „б“ е поправена онази печатна
грешка. Това е „брой на действителните гласове „не подкрепям
никого“.
В такъв случай тук остава висящ въпросът за вида на
протокола. Но аз мисля, че е достатъчен един проект по книга 90,
защото той ще е идентичен и с книга 91. Няма нужда да ни готвят на
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всичките протоколи проект. Само проекта на секционния протокол
№ 90 да направят, едно и също ще бъде разположението. И така до
края.
Може би в буква „г“, която е буква „б“ от секционните
протоколи да напишем, че става дума за „спорове по
действителността или недействителността на гласовете“.
Тук, разбира се, имаме допълнителна информация – „брой на
сгрешените протоколи, които са върнати, и на предадените
формуляри – сгрешени“. Това е всъщност в допълнение и е
разликата от протокол на секционната комисия. Контролите са
абсолютно същите. Предполагам, че колегата Христов ги е проверил
и не е намерил някакъв недостатък.
Ние затова уеднаквихме начина на изписване, да има букви
„а“ и „б“, за да може пък точките с важните числа, които участват в
контроли и сумиране, да не се разбъркват, защото преди години
ставаха големи грешки – приплъзвания на информация и т.н.
Сега минаваме към протокола от чужбина - № 90-ч.
В буква „А“ е идентичната промяна. Пишем „Брой на
бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1, т. 2…“ и нататък
текстът отпада така, както беше в секционния протокол за страната.
Сега вече и т. 1, 2 и 3 се уеднаквяват, тъй като ние имаме
избирателен списък или може би трябва да напишем „избирателите
според списъка за гласуване“, защото с такъв термин си служи
законът.
„Брой на избирателите, вписани в изборния ден“…. Тук това
е остатък от старата контрола – „и на сумата от числата по т. 1 и 2“.
В т. 2 нека да кажем, че ще допълним вписаните в изборния
ден в допълнителната страница под чертата, защото там вече по
същия начин има допълнителна страница под чертата.
Контролата по т. 3 стана: „числото по т. 3 трябва да е равно
на числото по т. 5 и на сумата от числата по т. 1 и т. 2“.
Точка 4 е идентична с протоколите на секционните
избирателни комисии, като има обаче едно пояснение как да се
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опаковат. Нарочно сме го оставили тук. И досега работи и при
обученията министерството използва този текст.
Част II от протокола. След като отвори избирателната кутия,
СИК установява:„брой на намерените в кутията бюлетини“.
Двете контроли са верни отдолу. Те са с разпределението на
тези бюлетини по действителни и недействителни.
Точка 6 са недействителните гласове, като в т. 7 са
действителните гласове. Тук буква „б“ пак е сгрешена. Контролата е
вярна – „числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т.
6 и т. 7, букви „а“ и „б“.“
Точка 7 си има общ брой, но нарочно го набиваме в
съзнанието на хората, защото за първи път по този начин ще се
гласува и се появяват такъв вид гласове.
Точка 8, разбира се, е разпределението по кандидатски листи.
Тук стои по същия начин въпросът за изписването „с думи“ и „с
цифри“.
Вижте контролите по т. 8. Но мисля, че няма нещо сгрешено.
Те не са точно пояснителен текст, е това е необходимостта, за да
може да се приеме протоколът. По принцип те са пренесени едно
към едно, но няма пречка да си ги проверим. Така са, да.
Това са хартиените, но колегата Солакова е забелязала, че от
протокола на РИК трябва да отпадне ненужен текст.
От протокола на РИК на стр. 1, където са описани
основанията – това е първият абзац от членовете на комисията,
отпада чл. 335.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз само припомням, за да
не забравим, когато направим съвместната среща с представители на
Министерството на външните работи и с представители на фирматаизпълнител на нашата интернет-страница, да помислим отново за
електронен формат на протокола, както за чужбина, така и за
България, който да служи и за целите на обучението.
Моля, продължете, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, започваме от секционния,
общия протокол за мнозинството комисии. Това е протокол № 90хм. Нека да се види смисъла на новото и след това да се обмисли. Не
става дума да го приемаме и решаваме сега.
В буква „А“ всички знаем, че добавяме …. Тя е независима от
останалите – „Брой на получените бюлетини, получени по реда на
чл. 215, ал. 1“ – няма никакъв проблем.
Точка 1 е „Брой на избирателите според избирателния списък
при предаването му на СИК.“
Точка 2: „Брой на избирателите, вписани в допълнителната
страница (под чертата на избирателния списък в изборния ден). Това
е идентично.
Точка 3: „Общият брой на гласувалите избиратели според
положените подписи в избирателния списък, включително
подписите в допълнителната страница (под чертата)“.
РЕПЛИКИ (извън микрофоните.)
Разбити са в буква „А“ и буква „Б“.
Аз предлагам текстът да свърши до скобата и да се постави
точка, без „и гласувалите машинно“, защото общият брой е
включително и всички полагат подпис в избирателния списък.
Аз ви предлагам, ако преценим, да го направим в разбивките
„а“ и „б“, като след всеки текст буква „а“ остава с този текст, а буква
„б“ – „брой на потвърдените гласове от машинното гласуване“…..
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тук имам въпрос, защото
не разбирам, простете ми. Това означава, че може да нямам
потвърден подпис от машинно гласуване, а да съм положила подпис.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може!
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това е контрола, но не е длъжно да
бъде спазена.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако си спомняте, това, което
обучаваме и разясняваме, е, че този, който реши да гласува
машинно, може да влезе при машината, но може да не потвърди и
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тогава да каже: искам да гласувам с хартиена бюлетина. А как е
гласувал, се отбелязва чак, след като гласува.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Друго питам. Понеже т. 3
е подписи, „а“ е гласували с хартиена бюлетин, там има подписи,
бюлетината е пусната и се вижда. Подточка „б“ е брой на
потвърдените гласове от машинното гласуване. Тоест, числото по т.
3 няма да е равно на сумата от числата по т. „а“ плюс т. „б“.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да имаме тогава такава
добавка в буква „б“: „както и според отбелязванията в графа
„Забележки“ в избирателния списък“, като при обученията вече
трябва да се набляга на този факт – че гласувалите машинно
задължително освен че ще се подпишат в избирателния списък, в
графа „Забележки“ трябва при излизането от стаичката, при
връщането на документа за самоличност да се отбележи, че е
гласувал машинно.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Нека в т. 3 да бъде: „Брой на
гласувалите според положените подписи“, защото дали е гласувал
машинно или с бюлетина, той е длъжен да се подпише.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Господин Христов, за т. 3 „б“ става
дума. Ние дебатирахме при експерименталното машинно гласуване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека това, което казвате,
господин Христов, да остане за Методическите ни указания и при
обучението. Тук вече изяснихме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще излиза разпечатка от машината.
Когато попълват т. 3, те ще преброят подписите. Когато попълват
буква „б“, те няма да броят отново в избирателния списък, а ще
видят какво е излязло в отпечатания машинен протокол, образно
казано, защото той съдържа всички данни, с изключение на буква
„а“. Ще впишат буква „б“ и след това ще преброят колко са
гласували с хартиена бюлетина. Това трябва да отговаря на
намерените в кутията бюлетина.
Сложно е, разбира се, но след като е създадена такава
система, трябва някак си да се справим. Иначе, ако ги накараме да

32
броят записите в графа „Забележки“, хората ще се объркат. Много
често забравят и не го правят нарочно.
В точка 4 няма проблеми. Тя е ясна.
Този протокол е доста по-сложен затова, че се сумират
групата числа от два вида избори – един с хартиени бюлетини, един
машинно.
Точка 5: „Общ брой на подадените бюлетини и потвърдените
гласове от машинното гласуване.“
Тук се събира това, което ще излезе от протокола от
машината.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В т. 5 пише: „Общ брой
на подадените бюлетини…“ Аз питам: що е то „подадена“ бюлетина.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да го направим по-просто: „на
гласувалите с бюлетини…“
РУМЯНА СИДЕРОВА: А, не. Тук броим бюлетини, не броим
гласували.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да го направим тогава:
„брой на намерените бюлетини в избирателната кутия и….“
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, ще стане така: „общ брой на
намерените в избирателната кутия бюлетини и на потвърдените
гласове от машинното гласуване.“ Не е „разписки“, а потвърдени
гласове според разпечатката. Разписките не ги пипат. Само, ако
тръгне да се спори, тогава.
В буква „а“ – „брой на намерените в избирателната кутия
бюлетини“; в буква „б“ – „брой на потвърдените гласове от
машинното гласуване“.
Тук контролите отговарят на това, което е отгоре.
Тук вече е по-сложно: „общ брой на недействителните
гласове (брой на намерените в избирателната кутия недействителни
бюлетини и празни гласове от машинното гласуване).“
В машинното гласуване имаме само един-единствен вариант.
Аз ви предлагам след целия този обяснителен текст – кога е
действителен, кога е недействителен гласът, в скоби пише „Б“ и
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„МГ“, което значи „бюлетина“ и „машинен глас“. Това господин
Христов го предложи и така го върнахме.
Буква „а“: „Брой на намерените в избирателната кутия
недействителни гласове“.
Буква „б“: „Брой на празните гласове от машинното
гласуване.
„Т. 7. „Брой на действителните гласове (брой на намерените в
избирателната кутия действителни бюлетини и действителни
гласове от машинното гласуване) (сумата от числата по букви „а“ и
„б“.
Буква „а“: „Брой на действителните гласове, подадени за
кандидатските листи на партии и коалиции и инициативни
комитети“ с обяснения за бюлетините.
Буква „б“ няма да я диктувам, вие я виждате.
После ще решим дали тук да е „а.а“, „б.б или с други
буквички да го отбелязваме, но ми се струва, че така трябва да е или
най-малкото с тире.
„а.а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини, подадени за кандидатски листи на партии и
коалиции и инициативни комитети)“
„а.б. Брой на действителните гласове, подадени за…..същото – само че за машинното гласуване.“
„б. Действителните гласове с отбелязвания само в
квадратчето „не подкрепям никого“.
По същия начин са разбити кои са на хартия, кои са от
машинното гласуване.
Колегата Христов се сети, че за съжаление има една ал. 2 във
всеки един от текстовете, и тук – какво трябва да съдържа
протоколът. Излиза, че трябва да има отделно „действителните“,
отделно „недействителните от машинно гласуване и от хартиените
бюлетини“.
Честно казано, при експеримента ние си го бяхме спестили и
не бяхме направили тези разбивки. Но, доколкото там имаше други
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неудачи, които не произтичат от нас, мисля, че той си остана само
като един епизод.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Трябва да помислим и да възприемем
кое е по-рационалното. Казахме, че пишем „а.а“, „а.б“, след това
„б.а“, „б.б“. Не е ли по-добре да пишем „а.1“, „а.2“ и „б.1“, „б.2“?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, съгласна съм. Аз, като ги четох
след това, видях, че е много тромаво. За мен оптимизацията е само
това, което каза колегата Христов.
Значи вместо две малки букви пишем „а.1“, „а.2“ и по същия
начин „б.1“, „б.2“ без значение по кой принцип ги точкуваме по този
начин.
За контролите мисля, че са верни, само ги преномерираме,
разбира се.
В т. 8 няма начин да се получи нещо различно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това беше един важен протокол, по който имаме
своите въпроси и имаме време за размисъл до следващото заседание
на Централната избирателна комисия.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание във вторник, 23 август
2016 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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