
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 384

На 31 август  2016  г. се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

1. Приемане на книжа за националния референдум.

Докладва: Румен Цачев

2. Разяснителна  кампания  –  определяне  на  въпроси  за 

социологическо проучване.

Докладва: Росица Матева

МЕСТНИ ИЗБОРИ

3. Доклад по заявка за доработка на програмен продукт за 

частични и нови избори.

Докладва: Емануил Христов

4. Доклад по писмо относно насрочване на частичен избор.

Докладва: Александър Андреев

ДРУГИ



5. Доклад  на  конкурсната  комисия  относно  конкурса  за 

финансов контрольор.

Докладва: Мария Бойкинова

6. Искане за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Таня Цанева

7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладват: Таня Цанева

Румяна Сидерова

8. Доклади по писма. 

Докладват: Камелия Нейкова,

Севинч  Солакова,  Мария  Мусорлиева,  

Цветозар Томов, Йорданка Ганчева

 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова, 

Мария  Мусорлиева,  Марин Райков,  Росица  Матева,  Румен Цачев, 

Румяна  Сидерова,   Метин  Сюлейманов,  Севинч  Солакова,  Таня 

Цанева и Цветозар Томов.

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев и Георги Баханов.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги,  знаете проекта за  дневен ред,  той е  прехвърлен от 

вчера с две нови, а именно точка 3 и точка 4. Имате ли предложения 
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за изменения и допълнения в така предложения проект за дневен ред 

днес? Нямате.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Марин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова,, Таня Цанева и  

Цветозар Томов), против – няма.

Дневният ред е приет.

Колеги, искам да ви уведомя, че днес по обективни причини 

отсъстват господин Баханов и господин Пенев.

Започваме с точка втора от дневния ред.

Разяснителна  кампания  –  определяне  на  въпроси  за 

социологическо проучване.

Заповядайте, госпожо Матева, по точка втора.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вчерашно заседание е качен 

проектът за определяне на трите въпроса, които следва да поставим 

на  социологическите  агенции,  които  определихме  за  проучване, 

възложено  от  Централната  избирателна  комисия.  Моля  да  ги 

погледнете, подготвени са от колегата Томов.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, смисълът на първия въпрос е да 

определим  групите  от  хора,  които  се  нуждаят  от  разяснителна 

кампания, главно се интересуват опции две и три. Да видим какви са 

тези  хора,  каква  е  тяхната  социална  демографска  характеристика, 

къде живеят и по какъв начин бихме могли да се доберем до тях.

Смисълът  на  втория  въпрос  е  всъщност  за  да  опишем 

основните типове разяснения, които ЦИК прави в такива кампании, 

затова съм добавил, че списъкът е непълен и би било добре, ако се 

приеме като обща идея такъв проект с три въпроса, да помислим за 

това какво е пропуснато в него, не твърдя, че е изчерпателен.
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Същото важи отчасти и за трети въпрос, смисълът на който е 

да видим какъв е предпочитания информационен източник, по който 

да бъда информиран, ако има такава нужда. Значи, от една страна, да 

разберем хората,  нуждаещи се  от  информация с  единия въпрос,  с 

втория въпрос да разберем от каква точно информация се нуждаят 

тези хора. С третия да разберем по какъв начин биха желали да я 

получат.

Тъй като аз говорих с колегите от социологическите агенции 

да пуснат идентична социална демография и в такъв случай ще има 

възможност  да  обединим  данните  на  4  агенции  и  да  получим 

сравнително  надеждна  възможност  да  обработваме  малки 

относителни дялове, правейки анализ на тази информация.

Втори  и  трети  въпрос,  пак  повтарям,  ако  в  общи  линии 

комисията  приеме  тази  логика  на  формулиране  на  това  мини 

проучване, следва да бъдат допълнени, и би било много важно, от 

всеки, който има ад хок идея за информационен канал или за неща, 

които  по  принцип  ние  трябва  да  разясняваме  по  време  на 

кампанията,  да  ги  каже,  аз  ще  ги  допиша.  Трябва  да  бъдат 

допълнени. Написал съм това, за което на мен ми е стигнал акъла да 

напиша. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов.

Колеги, пред вас са въпросите.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  така както са формулирани 

трите  въпроса,  моето  лично  мнение  е,  че  те  биха  ни  дали 

необходимата информация в началото на разяснителната кампания. 

Ако Централната избирателна комисия възприеме, по първия въпрос 

аз  нямам  коментар,  мен  така  ме  удовлетворява  като  вариант.  По 

втория въпрос например за мен като член на ЦИК е важно да знам 

кое затруднява избирателите, когато упражняват своите избирателни 
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права. То е това, което е посочено в скобите. Иначе, ако само кажем 

кое от изброеното е особено важно за нас, не знам дали ще получим 

необходимата  информация.  А  ако  знаем  кое  затруднява 

избирателите, ние можем да насочим своите усилия в тази област. И 

ако се възприеме този вариант,  а именно: „Моля,  посочете кое от 

изброеното ви затруднява в най-голяма степен при упражняване на 

избирателните ви права” или това нещо казано по труд начин, във 

възможните  отговори  аз  предлагам  да  има  и  вариант  „нямам 

затруднения” или „нищо не ме затруднява”, защото е възможно да 

има и такъв кръг избиратели, които са напълно осведомени, всичко 

им е ясно и нямат нужда. Това също е възможна опция.

По  отношение  на  информационните  канали  аз  мисля,  че 

колегата  Томов  достатъчно  е  посочил  варианти,  но  има  и  много 

други.  Но  там,  където  е  страницата  на  ЦИК,  дали  само  това  е 

единственото  място,  свързано  с  ЦИК,  което  може  да  се  нарече 

информационен канал? Тук задавам въпрос, защото на мен не ми е 

ясно. Бихме ли могли да напишем: „Интернет страницата на ЦИК” 

или „Разяснителна кампания на ЦИК”, или „Дейността на ЦИК”? Но 

то най-вероятно не е канал.

И  пропуснах,  нека  се  върна  на  втория  въпрос,  последно 

написаната опция „Как трябва да се попълни изборната бюлетина”, 

тук  ви  предлагам  да  бъде  „Как  трябва  да  попълня  бюлетината  за 

гласуване”.  Макар  че  то  е  ясно,  на  достъпен  език  са  представени 

опциите. Това е моето мнение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз  за  втория  въпрос мисля същото 

като  това,  което  отбеляза  госпожа  Нейкова,  но  ми  се  струва,  че 

глаголът „попълване” тук не е удобен. Попълва се някакъв образец 

на заявление, декларация. Трябва да помислим по друг начин да го 
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кажем, може би какво трябва да отбележи. Думата „попълни” не е 

удачна в случая.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Аз искам да взема отношение само по 

третия въпрос, не знам как е уместно, но никъде не виждам социални 

мрежи. Те са повече за млади хора.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз си мисли сутринта нещо, което не 

сме правили по време на кампания, дали да попитаме хората дали 

имат  нужда  от  това  да  получават  информация  чрез  мобилния  си 

оператор. Това е, което бих предложил.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  имам  предложения  може  би  чисто 

редакционни по точка две и по точка три. „Как да разбера къде имам 

право  да  гласуват?”  Става  въпрос  за  секцията,  където  могат  да 

гласуват с въпроса къде. Но мисля, че е добре тук да се добави и още 

един въпрос – „Как да разбера дали съм включен в избирателните 

списъци?”, за да може да се задейства процедурата по дописване.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще го добавя.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В трети въпрос мисля, че формулировката 

„Информационни интернет сайтове” е малко прекалено обща. Какво 

имаме предвид под информационен сайт? Не е ли въобще сайт?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Чаушев. Господин Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Да,  приемам  бележката  на  господин 

Чаушев,  информационни  сайтове  са  тези,  които  играят  ролята  на 

медии  в  интернет.  Това  не  са  единствен  вид  сайтове,  в  които  би 

могло да се подава информация,  затова като че ли е разумно, по-
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скоро  бих  предложил  да  стане  „информационни  и  други”, 

информационните сайтове прекрасно се разбират кои са. Но имаме 

наистина блогове, други сайтове, които не са собствени в смисъла на 

думата „информационни”, да се обвърже и със социалните мрежи. 

Ако ми разрешите, ще направя тези формулировки, разбрах общата 

идея. Добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други? Не 

виждам.

В  този  случай  подлагам  на  гласуване  така  формулираните, 

прецизирани и допълнени три въпроса за това омнибусно проучване.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против 

– 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, във връзка с това 

протоколно  решение  и  решението  от  събота  предлагам  да  вземем 

протоколно решение да изискаме от агенциите, които определихме, 

проекти за договори, за да можем да ги подпишем и да им възложим 

това проучване с тези въпроси и възможни опции за отговор, като ще 

укажем  и  сроковете,  които  бяха  сведени  до  знанието  на  ЦИК  от 

колегата Томов.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

7



Мария  Мусорлиева,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против 

– 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема.  

И продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклад по заявка за доработка на програмен продукт за 

частични и нови избори.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в папка с мои материали във 

вътрешната мрежа има две неща. Първото е именно заявката. Както 

знаете,  ние взехме  преди  няколко заседания  решение  да  напишем 

писмо  на  „Информационно  обслужване” във  връзка  с 

необходимостта  от  доработка  на  програмния  продукт  за  новите  и 

частични избори във връзка с  измененията в Изборния кодекс.  От 

допълнителни  разговори  се  уточнихме,  че  на  практика  ние  няма 

нужда  да  сключваме  нов  договор,  тъй  като  в  Договор  №  2  от 

23.02.2016  г.,  който  сме  сключили,  има  такава  клауза,  която  дава 

възможност да бъдат извършвани доработки, наречени предоставяне 

на  услуги  по  усъвършенстване  на  софтуерните  системи  и  там  е 

определено,  че  заплащането  става  на  базата  на  човекомесеци. 

Определена е цена за един човекомесец приблизително 4200 лв. без 

ДДС. В тази връзка от нас се иска да направим само заявка какво 

точно  желаем  да  бъде  извършено  и  тази  заявка  посочва  именно 

дейностите,  които  трябва  да  бъдат  извършени.  Тук  са  изредени 

номерата на приложенията,  предимно протоколите на секционните 

избирателни комисии, на общинската избирателна комисия, за кмет 

на кметство,  на общински съветници и т.н.  и  какви допълнителни 

реализации са необходими на заложените контроли, тъй като ще има 

разместване в точките на протоколите. 

Освен това знаете, че има промяна в методиката за избор на 

кметове  и  на  общински съветници.  За  кметове  заради  това,  че  се 
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въведе  полето  „не  подкрепям  никого,  то  се  брои  за  действителен 

глас, но де факто при изчисляване на 50-те процента, дали някой е 

достигнал,  тези  действителни  гласове  не  се  вземат  предвид.  То  е 

отразено в методиката. Аналогично има много съществена промяна в 

методиката  за  общинските  съветници  по  преференциите.  Досега 

беше 7 % от действителните гласове на необходимите за независим 

кандидат, което беше едно много малко число, сега законодателят е 

въвел  пак  7  %,  но  върху  броя  на  действителните  гласове  на 

съответната партия. Това е вече вътрешнопартийно състезание, а не в 

самия общински съвет. В т. 2 е изредено какво е необходимо, а в т. 3 

са  нанесени  необходимите  изменения,  които  пък  са  във  връзка  с 

визуализацията при обработката на данните. 

Предварително правя уточнение, че това ще бъде около 3 и 

половина човекомесеца  и  че  е  възможно срокът за  изпълнение да 

бъде 9 септември тази година. Това е заявката.

Пак във вътрешната мрежа има писмо, което сме подготвили 

до  „Информационно  обслужване”,  като  тази  заявка  на  практика  е 

приложение към писмото. Както и предлагам да вземем решение за 

изпращане на това писмо и заявката, за да може да се започне работа 

от „Информационно обслужване”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  И съвсем  навреме  идва 

това предложение, защото знаете, че след малко ще проведем среща 

с „Информационно обслужване”. Ако ние приемем сега обема задачи 

по тази заявка, то можем директно да им предоставим това.

Колеги, имаме ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване за тази заявка и писмото.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
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Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.  

Продължаваме със следваща точка от дневния ред:

Доклад по писмо относно насрочване на частичен избор.

Господин Андреев има думата.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

писмо  с  вх.  №  МИ-15-977  от  30.08.2016  г.,  с  което  общинската 

избирателна комисия Община Сунгурларе, област Бургас, писмото е 

подписано от секретаря, ни уведомяват, че с Решение № 310-МИ от 

26.08.2016  г.  и  Протокол  №  042  от  същата  дата  от  проведено 

заседание  на  11.07.2016  г.  е  постъпило  заявление  от  Радослава 

Стоянова Христова, кмет на село Велислав, и с решението, което ви 

посочих,  са  прекратени  предсрочно  пълномощията  на  Радослава 

Стоянова Христова като кмет на село Велислав, община Сунгурларе, 

област Бургас.

В  самото  решение  се  съдържат  данни,  че  общинската 

избирателна  комисия  е  извършила  проверка  в  Националната  база 

данни при ГД „ГРАО” и е поискала такава справка и че към датата на 

прекратяване  на  пълномощията  съответно  село  Велислав  няма 

достатъчен брой съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за административно-

териториалното устройство на Република България, за да може там 

да бъдат насрочени и проведени частични избори. В тази връзка ни 

изпращат  на  нас  решението  заедно  с  приложено  копие  от 

заявлението  на  кмета  на  кметство  Велислав  госпожа  Христова,  с 

което тя си подава оставката като кмет. Аз също извърших справка в 

Националната база данни „Население” на ГД „ГРАО”. Към датата 15 

август,  датата  на  подаване  на  оставката,  тъй  като  това  е 

информацията, която има в сайта, село Велислав има 116 жители по 

постоянен адрес, т.е. не са налице основанията, за да може да бъде 

10



направено  предложение  до  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор в това кметство.

Оттук  нататък  аз  не  знам дали  да  пишем и  писмо с  оглед 

назначаването  на  кметски  наместник  в  това  село  или  не  е 

необходимо. Добре, тогава правя предложение да върнем стандартен 

отговор във връзка с постъпилото писмо от общинската избирателна 

комисия Сунгурларе..

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари?  Не 

виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  16 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), 

против – няма.

Предложението се приема.

Колеги, продължаваме със следваща точка  от дневния ред:

Доклад  на  конкурсната  комисия  относно  конкурса  за 

финансов контрольор.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  вчера  колегата  Пенев  ви 

докладва отговора от Министерството на финансите, че не могат да 

ни  предоставят  служител,  който  да  участва  като  експерт  в 

конкурсната  комисия.  В конкурсната  комисия  се  обсъди името на 

Петър  Господинов като  специалист,  който миналата  година  бяхме 

поканили в  конкурса,  но  нямаме  съгласие  между  всички членове, 

затова  го  предлагам  за  обсъждане  на  вниманието  на  Централната 

избирателна комисия, като другите членове имат предложение, което 

също е добре да обсъдим в спешен порядък, защото документите са 

подадени и ние трябва да ги разгледаме в един разумен срок.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова. Колеги, моля за вашето становище.

Режим на гласуване на така направеното предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК:  за –  14 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 2  (Камелия Нейкова и 

Росица Матева).

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах „против” не 

защото  съм  против  господинът  да  бъде  включен  в  състава  на 

комисията, а защото като член на тази комисия не бях уведомена за 

събирането и обсъждането на този въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Матева.

Колеги,  да  ви  информирам,  че  представителите  на 

„Информационно обслужване” всеки момент ще бъдат тук и в тази 

връзка  предлагам,  докато  те  дойдат  и  прекъснем  заседанието,  да 

гласуваме  още  веднъж  писмото,  което  вчера  гласувахме,  за  да 

изпратим до СЕМ за организиране на среща на 7 или 8 септември. 

Колеги, знаете, че вчера гласувахме с машина, с вдигане на ръце, в 

протокола неправилно е отразено гласуването и за да изчистим този 

въпрос отново го подлагам на гласуване.

Режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.

Колеги,  след  като  направихме  гласуването  преди  малко 

относно  поканата  към  господин  Господинов,  аз  разбирам,  че  ние 

гласувахме покана с параметри, включително и финансови, същите, 

които вече сме одобрили с протоколно решение за външен експерт. 

Правилно разбирам. Благодаря, колеги.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  изх.  №  ЧМИ-15-20  от 

29.08.2016  г.  са  изпратени  писма  до  общинските  избирателни 

комисии, в които ще се произведат частични избори на 2 октомври 

във връзка с това, че в списъка с наименованията на регистрираните 

партии за участие за отпечатване върху бюлетината беше допусната 

техническа  грешка  при  изписване  наименованията  на  партия 

„Движение напред България” и партия АТАКА. 

Моля ви за последващо одобрение да изправим допуснатата 

техническа грешка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова. Колеги, коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня  

Цанева и Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Колеги,  с  това  прекъсваме  заседанието  на  Централната 

избирателна комисия, моля да изключим камерите.

(След прекъсването.)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден отново, колеги. 

В залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.

Колеги, наложи се да продължим след обедната си почивка, 

защото срещите, които проведохме преди това, отнеха повече време.

Колеги, продължаваме със следваща точка  от дневния ред:

Искания за отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател.  Колеги, 

проектът за отваряне на запечатано помещение се намира в моята 

папка във вчерашна дата. 

Постъпило е  писмо с  вх.  № ПВР-14-19  от  25.08.2016  г.  от 

Красимир  Георгиев,  заместник-кмет  на  община  Дупница,  за 

разрешаване на достъп до запечатано помещение,  намиращо се на 

етаж минус 1, клетка 2, в сградата на община Дупница, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за  президент  и  вицепрезидент  през  2011  г.  във  връзка  с 

преместването  им  в  друго  помещение,  което  се  намира  на  етаж 

минус  1,  стая  № 6,  до  извършване  на  експертиза  и  предаване  на 

подлежащите за архивиране книжа за унищожаване.

Затова  ви  предлагам,  въпреки  че  аз  проведох  няколко 

телефонни разговора като предложих да изчакат още 2 месеца,  но 

колегите  от  Дупница  смятат,  че  така  ще  им бъде  удобно,  така  се 

подготвят,  затова  предлагам  да  разрешим  отваряне  на  запечатано 

помещение  (клетка  №  2)  и  да  бъдат  преместени  книжата  от 

президентските избори 2011 г. в стая № 6, като в решението, както са 

всички решения по отношение отваряне на запечатано помещение, 

да  се  осъществи  по  реда  на  т.  30  от  наше  Решение  №  2662,  че 

преместването на книжата трябва да се извърши в присъствието на 

членове  на  ОИК  и  определени  със  заповед  на  кмета  длъжностни 
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лица, както и реда за запечатване на съответното помещение, в което 

ще бъдат преместени книжата и материалите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Цанева, само два 

въпроса. Първо бих искала да питам в помещението, в което те се 

съхраняват в момента, сигурни ли сме, че се съхраняват единствено 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент или и други.

Вторият въпрос, свързан смислово с първия, стая № 6, в която 

ще бъдат преместени книжата, има ли изборни книжа и материали.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Както  ви  докладвах,  проведох  няколко 

разговора. В клетка № 2, в която се намират книжата от 2011 г. в 

момента,  няма никакви други книжа. Както и в стая № 6, в която 

искат  да  бъдат  преместени,  също  няма  абсолютно  никакви  други 

книжа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моят въпрос е, тъй като в проекта 

на решение става въпрос за архивиране на тези книжа, те не могат да 

бъдат  архивирани,  да  бъде извършвана  експертиза  и предаване  на 

подлежащите на архивиране книжа и за унищожаване.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  До  извършване  на  експертиза  ще  бъдат 

преместени.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Второ,  тъй  като  на  мой  доклад 

пристигна  друго  писмо  във  връзка  с  преместване  с  оглед 

освобождаване на място, знаете, че такива писма сега ще дойдат във 

връзка с предстоящите избори, не е ли по-добре всички тези случаи 

да уредим с едно решение, в което да посочим, така както беше и за 

местните  избори,  в  кой  момент  да  бъдат  отворени  помещенията? 

Тоест,  да  уредим  за  всички,  за  да  не  получаваме  едни  и  същи 

запитвания,  тъй  като  оттук  нататък  всяка  една  общинска 

администрация ще има такова искане с оглед поставяне книжата от 
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новите избори. Нека да решим дали не е по-добре да го направим с 

едно общо решение. Доколкото си спомням за предходните избори 

колегата Цачев беше изготвил такова решение, дали да не уредим 

едно  такова  принципно решение,  с  което  да  се  осведомят  всички 

общински администрации.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожа 

Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  съгласна  с  последното 

предложение на колегата Андреев, когато не се налага поради други 

неотложни причини, да не се отварят и да бъде написано това общо 

принципно решение,  което  създадохме  миналата  година.  Колегата 

Цачев написа това решение за няколко вида избори. 

Но случаят не е този.  Аз съм категорично против преди да 

изтече срокът за съхранение на книжата без някаква причина те да се 

изваждат  и  да  се  слагат  в  други  стаи.  Срокът  за  съхраняване  на 

книжата за избори за президент и вицепрезидент не е изтекъл. След 

като  обявим  окончателния  резултат  има  6-месечен  срок  за 

архивиране. Те не са написали в писмото, че помещението им трябва, 

за  да  прибират  други  книжа,  искат  предварително  да  ги  извадят, 

преди да е изтекъл срокът за съхранение. Аз съм категорично против, 

това е реално нарушаване на реда. Докато преминат тези избори с 

окончателен  резултат  книжата  не  могат  да  се  унищожават,  има 

изричен текст в закона.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова. Моля госпожа Грозева да не говори извън говорещия на 

микрофон. Освен това има ред по постъпили заявления за изказване.

Първи беше господин Ивков, след това госпожа Ганчева.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  считам,  че  трябва  да  дадем 

разрешение, защото очевидно се касае за оперативно разчистване и 

намиране на място, за да вървят по-добре нещата и с оглед новите 
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книжа,  които  ще  постъпят.  Не  е  необходимо  да  има  ремонт  или 

къртене, за да дадем разрешение. Има си ред да се отворят.

Само обръщам внимание на докладчика, не съм сигурен дали 

това е относимо до наше решение  МИ/НР, доколкото се касае за 

книжа от изборите за президент и вицепрезидент. Дали там е уреден 

реда за отваряне на помещението, където се съхраняват и книжата от 

изборите за президент и вицепрезидент? Добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Сега госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  имам  само  един  уточняващ 

въпрос  към  докладчика,  може  би  не  слушах  внимателно. 

Споменахте, че сте говорили по телефона, там те казаха ли каква е 

идеята за отварянето?

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тъй като в самото искане не беше посочена 

причината, затова си позволих и говорих по телефона 2 или 3 пъти, 

както  ви  казах  и  в  първата  част  на  доклада  ми.  Основанието, 

желанието е, за да могат да си подготвят помещение за следващите 

избори,  затова  аз  не  мисля,  че  има  причина  да  приемем  това 

решение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично считам, че Централната 

избирателна комисия преди да вземе решение за отваряне или не, 

мога да се съглася с колегата Ивков, че няма основание евентуално 

да им дадем, но ако ние ще уреждаме принципно въпроса кога да 

бъдат отворени и преместени, за да се открие място за новите избори, 

тъй като това е основанието, доколкото разбирам от отговорите на 

колегата докладчик, е хубаво да решим първо този въпрос. Ако ние 

чрез  това решение отваряме възможността  във всеки един момент 

всяка една администрация да иска по което и да било време отваряне, 

за  да  премести  и  да  сложи  новите  в  това  помещение,  в  което  в 

момента се съхраняват, това е втората възможност.
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Аз  лично  считам  обаче,  че  ние  трябва  да  уредим  въпроса 

принципно, така както беше на предходните избори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  поставен е този 

въпрос.

Първи беше господин Ивков, след това госпожа Цанева.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  съм  съгласен  с  колегата  Андреев, 

можем  да  вземем  протоколно  решение,  че  ще  имаме  такова 

принципно решение, обаче според мен това не създава прецедент и 

не  пречи,  след  като  колегата  е  подготвила  решението  и  не  знаем 

колко спешно им е това нещо, ние да си гласуваме това решение, а от 

даден момент нататък да ги насочваме към принципното решение, 

което  ще  вземем.  В  смисъл  до  тогава  да  се  произнасяме,  докато 

нямаме принципно решение. Иначе съм абсолютно съгласен с него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Втора  беше 

госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Аз също не възразявам да подготвим и да 

имаме принципно решение, но в случая става дума за следното, че 

вероятно  необходимостта  е  сега,  а  принципното  решение  дори  да 

приемем утре, то няма да казва, че те ще могат да ги отварят от сега, 

то ще бъде към деня на изборите.  Няма да имат това време да се 

подготвят, това ми е мисълта.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Реплика  към  госпожа 

Цанева.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма вероятна потребност, след като 

не е посочена в писменото искане. Или има посочена потребност в 

писменото  искане,  няма  никаква  пречка,  нито  ще  откаже 

администрацията да напише за какво иска предварително да извади 

книжата.  Тази  администрация  в  това  писмо  не  е  написала.  И  не 

съществува  според  мен  правна  възможност  да  се  отварят 

предварително помещенията. Само необходимостта поради липса на 

друго такова помещение, само тя е тази, която може да ни накара да 
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дадем разрешение за отваряне преди да изтече срокът за съхранение. 

Да не говорим и за това, че като тези бъдат преместени в новата стая, 

тя трябва да е в същия режим на съхранение – със запечатването, със 

СОТ и т.н. Моля ви се, нека не създаваме безпорядък и съмнение в 

изборни резултати.

 ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ползвате ли дуплика? 

Не.  Заповядайте  за  изказване.  Госпожо Ганчева,  изчакайте,  докато 

колегите се наговорят извън микрофон.

Колеги, давам думата на госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  първо  по  отношение  на 

принципния въпрос,  който беше поставен от колегата Андреев. Аз 

изцяло се съгласявам, че би следвало както сме правили и вече имаме 

практика, да има такова принципно решение. Само че да припомним, 

че  ние  докато  приемем  принципното  решение,  когато  имахме 

единични искания, се произнасяхме. И тъй като дори все още не е 

започнал активният период, мисля, че трябва да се произнесем към 

момента и по искането на колегата Цанева, и по искането, за което 

спомена  колегата  Андреев,  а  включително  току  що  ми  беше 

разпределено и на мен такова искане. А естествено, когато излезем с 

принципното решение, то ще уреди въпроса. 

И  малка  реплика  към  колегата  Сидерова.  Аз  считам,  че 

искането,  тъй  като  колегата  докладчик  ми  е  много  близо,  е 

мотивирано обосновано, защото изрично е посочено, че е във връзка 

с  тяхното  преместване  в  друго  помещение  за  извършване  на 

експертиза. Отделно, колеги, аз считам, че ние следва да си имаме 

малко  доверие,  телефоните  са  публични,  и  колегата  докладчик 

няколко пъти спомена в доклада си,  че се е свързала изрично и е 

попитала каква е идеята на това искане. Какво друго в случая трябва 

да обосноват, какво друго трябва да се случи? От друга гледна точка 

пък не виждам, след като очевидно това искане показва желание на 

общинската администрация за подготовка за предстоящите избори, 
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дали  с  нашите  дебати  по  отношение  на  това  искане  малко  не 

омаловажаваме тяхната сериозна работа, която предстои.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искането  не  е  мотивирано  с 

предстоящите  избори,  искането  е  мотивирано  с  извършване  на 

експертиза с цел архивиране на изборни книжа.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не е така.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искането  не  е  мотивирано  с 

предстоящите  избори.  Има  ли  част  от  изречението,  където  да  се 

казва, че това помещение е необходимо за прибиране.

ТАНЯ ЦАНЕВА: В телефонен разговор ми казаха.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Хубаво, но аз не мога да разбера защо 

имаме една упоритост по един случай, след като от всички останали 

администрации  изискваме  да  си  мотивират  исканията.  Защо  една 

администрация ще е привилегирована, а другите администрации ще 

трябва  да  си  мотивират  исканията?  Искали  сме  мотивация  на 

исканията, мотивация на протоколите, мотивация на решенията. Не 

мога да разбера толкова ли е трудно по телефона да се каже: много 

ви моля, изпратете по имейл мотивите, трябва ли ви това помещение 

за изборите или по друга причина искате да го опразните.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, позволете в този диалог да се вместя с две неща. Ще 

си позволя само една ремарка. Да, аз считам, че когато става дума за 

мотивиране то трябва да бъде не само  устно, а и писмено, каквато е 

практиката  на  членовете  на  ЦИК.  Колеги  се  обаждат  и  молят 

писмено да се получи допълнение. Казвам го по принцип.

Сега първо подлагам на гласуване нашата принципна позиция 

ще имаме ли принципно решение по този въпрос. Колеги, ще имаме 

принципно решение по повод отваряне на запечатани помещения във 

връзка с предстоящите избори.

20



Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар  

Томов), против – 2 (Мария Мусорлиева и Метин Сюлейман).

Предложението се приема.

Заповядайте за отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласувах „против”,  защото мисля, 

че изобщо този въпрос не трябва да се подлага на гласуване. Той не 

подлежи на гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  по процедура бих искала да кажа, че има случаи в 

Централната  избирателна  комисия,  в  които  ние  сме  гласували  по 

един  начин  принципно  и  след  това  по  втори  начин.  Просто  ви 

припомням.

Отиваме на проекта на решение.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували 15 членове на  ЦИК:  за –  11  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня  Цанева  и  Цветозар  Томов), против  –  4  (Румяна  Сидерова,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова и Ивилина Алексиева).

Колеги, това е Решение № 3436-ПВР.

Заповядайте за отрицателен вот, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах „против”, защото считам за 

абсолютно недопустимо да се отварят изборните помещения и да се 

вадят книжата от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. 

без  наличие  на  писмено  обоснована  причина  от  съответната 

общинска  администрация.  Това  решение  е  в  нарушение  както  в 

21



нарушение на Изборния кодекс за съхранението на изборните книжа 

до  произвеждането  на  следващите  избори  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката, така и в нарушение на наше Решение 

№ 1392 от 2015 г.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред:

Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.

Отново госпожа Цанева е първа.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря, госпожо председател. Колеги, с 

вх. № МИ-15-947 от 19.08.2016 г. и последващо от 29.08 тази година 

постъпи  искане  за  заплащане  на  възнаграждения  за  проведени 

дежурства  и  заседания  в  ОИК Ямбол.  Датите  са  две  и  докладвам 

сега,  тъй  като  искането  не  беше  подписано  от  председателя  и 

секретаря на ОИК Ямбол. В телефонен разговор ги помолих да го 

изпратят подписано и докато получим оригинала, затова днес ви го 

докладвам.

Искането  е  за  заплащане  на:  едно  заседание,  проведено  на 

11.07.2016  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател и 6 члена; дежурство на 08.07.2016 г. от председател и 1 

член;  на  13.07.2016  г.  дежурство,  дадено  от  председател  и  на 

14.07.2016 г. дежурство от председател и 1 член. Заседанието е било 

във  връзка  с  искане  от  Областната  дирекция  на  МВР  Ямбол  за 

информация дали е било заличено лице от избирателния списък и 

съответно  дежурствата  са  били  за  допълнителни  разяснения, 

информация,  която  е  била  изискана  във  връзка  с  прокурорската 

преписка. Затова предлагам да им бъдат изплатени на ОИК Ямбол 1 

заседание и 3 дежурства.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имаме 

ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК:  за –  15 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова,  Марин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  

Румен Цачев, Севинч Солакова и Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Продължаваме с доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, докладвам ви, че в папка с 

моите инициали в днешно заседание са публикувани всички писма, 

които сме получили от общинската избирателна комисия, в които ще 

се проведат нови избори на 2 октомври. С тези писма общинските 

избирателни  комисии  ни  изпращат  списъци  на  регистрираните 

кандидати  за  кметове  или  за  общински  съветници  в  населените 

места, където ще се произведат нови избори. 

Също  така  ви  уведомявам,  че  в  момента  администрацията 

подготвя обобщената информация с всички регистрирани кандидати 

за общински съветници и за кметове за участие в новите избори с цел 

предоставянето на ГД „ГРАО” и на „Информационно обслужване” за 

извършване на проверка относно изискванията на Изборния кодекс, 

които  регламентират  извършването  на  такава  проверка.  Така  че  в 

момента,  в  който обобщената информация бъде готова до края на 

днешния  ден,  най-вероятно  на  утрешното  заседание  ще  ви  я 

предоставя  за  запознаване  и  съответно  за  изпращане  на  тези  две 

институции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Нейкова.

Продължаваме с госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Съвсем накратко, колеги. По едни 

стари покани от Световната асоциация на органите за управление на 

провеждане на избори за програмата за наблюдатели на изборите в 

23



Босна  и  Херцеговина  през  2016  г.  ви  моля  да  се  запознаете  с 

програмата, ако желаете. Това е за 5 октомври 2016 г. Писмото е с вх. 

№ ЦИК-07-77 от 21.07.2016 г. и е доста подробно. Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Следващ 

докладчик е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-04-011 от 30.08.2016 г., което е от Министерството на външните 

работи,  дирекция  „Америка”  относно  покана  от  председателя  на 

Върховния  избирателен  съд  на  Бразилия  за  присъствие  на  първия 

кръг  на  местни  избори,  които  ще  се  проведат  на  2  октомври. 

Изпраща  на  вниманието  ни  грама  от  посолството  на  Република 

България  в  Бразилия  с  приложено  към  него  писмо  с  покана  за 

присъствие на първия кръг на местните избори. Докладвам ви го за 

сведение и запознаване. Моето лично предложение ще бъде, както и 

досегашните,  които  докладвах,  да  отговорим  с  писмо,  с  което 

благодарим, с оглед на това, че 2 октомври е много близо на нашите 

избори.  Съгласувала  съм  това  и  с  председателя  в  оперативен 

порядък.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, има ли други становища? Запознайте се за утрешното 

заседание, ако има някакво друго предложение, нека постъпи, ако не, 

ще отговорим по този начин.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  по  електронната 

поща е постъпило уведомление от партия АБВ, че имейл адресът, 

който сме качили на нашата страница, съобщението за контакти при 

провеждане на преговори за състави на СИК и РИК не е актуален. 

Има  посочен  актуален  имейл  адрес.  Предлагам  да  се  направи 

поправка, може би вече е направена, на нашата страница.

И, второ, при извършена проверка констатирах, че на нашата 

страница е качено старото лице за контакти на коалиция БСП – Лява 
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България,  което  вече  не  е  такова  и  в  подадените  заявления  за 

регистрация  за  частични  и  нови  избори  изрично  е  посочен  новия 

имейл  адрес  и  новото  лице  за  контакти,  поради  което  по  същия 

начин  в  оперативен  порядък  се  задействахме,  тъй  като  сега  текат 

преговорите, също да бъде санкционирана от комисията поправка на 

съответните адреси.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Както вчера в 

Патриотичния фронт имаха такава промяна.

Колеги,  режим  на  гласуване  на  промяната  на  страницата, 

актуализацията на информацията.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар  

Томов), против – няма.

Предложението се приема.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И само за сведение ви докладвам, че 

по електронната поща сме получили писмо от община Своге, с което 

ни  уведомяват  и  ни  молят  контактите  с  общината  във  връзка  с 

произвеждане на  изборите вместо на  стария имейл адрес,  който е 

посочен, да бъдат осъществявани на нов имейл адрес. Това трябва да 

го предадем в канцеларията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  канцеларията,  при 

госпожа Манолова, също така в деловодството, за да се актуализира.

Колеги,  преди да  преминем към точка  първа,  позволете  ми 

само да ви кажа, че администрацията на Министерския съвет, която 

ни осигури подпомагане във връзка с обществените поръчки, които 

се подготвят от Централната избирателна комисия, подпомагане по 

същество,  на  7  септември ще осигури подпомагане  по  процедура. 

Т.е.  с  оглед  Закона  за  обществените  поръчки  и  Правилника  за 

прилагането му лице с експертиза в обществените поръчки ще дойде 
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в Централната избирателна комисия, за да проведе среща с главния 

юрисконсулт,  на  който  ние  сме  възложили  подготовката  на 

документацията, за уточняване на въпроси, свързани с прилагането 

на ЗОП.

Второ, колеги, припомням, че преди известно време поставих 

въпрос и считам, че е редно Централната избирателна комисия да 

помисли по него, необходимо ли е сега в оперативния период поне 

едно лице в деловодството и, разбира се, колеги, пред залата.

Госпожо Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря.  Колеги,  тъй  като  както 

знаете вече има насрочени в много области консултации, искам да 

проговорим,  за  да  няма  след  това  недоразумения,  счита  ли 

Централната избирателна комисия, че член на общинска избирателна 

комисия  не  може  да  участва  като  член  на  районна  избирателна 

комисия.  Досега  не сме имали такива проблеми,  както и съгласно 

несъвместимостите,  посочени в Изборния кодекс,  нито пък новата 

ал.  3 на чл.  3 има такова нещо предвид, тъй като става въпрос за 

отделен вид избор. Предполагам, че всички сме категорични, че тук 

става въпрос за различни видове избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева. Колеги, обсъждаме важен въпрос, според мен безспорен, но 

е  добре  всички  членове  на  Централната  избирателна  комисия  да 

слушат въпроса, който обсъждаме.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз,  госпожо  председател,  вземам 

повод от  Вашите  думи,  също считам,  че  въпросът,  който постави 

колегата  Грозева  съвсем  на  място,  защото  и  аз  имах  такова 

обаждания  с  оглед  предстоящите  избори,  още  повече  знаете,  че 

имаме и частичен избор, смятам, че няма правна пречка,  нито пък 

нещо  налага  в  момента  да  си  променим,  доколкото  разбирам, 

единното  становище.  Но  е  хубаво  да  си  кажем  нещата  и  да  сме 
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наясно  преди  да  започнем  да  назначаваме  районната  избирателна 

комисия. Аз лично съм на мнение, че няма правна пречка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Ганчева.

Има  ли  други  мнения  в  комисията?  Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Формална пречка и аз не виждам, обаче в 

случая,  както  сега  ни  предстоят  общински  избори  и  избори  за 

президент и вицепрезидент, как ще изпълнява един човек функциите 

си, примерно, ако е в РИК София и ОИК София? Той обективно не 

може да бъде на заседанията и на двете комисии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Само  позволете  ми  вметване,  имаме  принцип  и  конкретни 

изключения, нека да ги мислим така.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  След  като  няма  формална  правна 

пречка,  такива случаи могат да бъдат допуснати,  но според мен в 

никакъв случай не бива да ги толерираме. Би следвало членството 

при избор на членове на районни комисии членството в общинските 

комисии да се смята като недостатък на кандидата, както и липсата 

на  подходящо  образование.  Трябва  да  решаваме  според 

обстоятелствата,  без  формално да  забраняваме  това.  Но аз  съм на 

мнение, че при наличието на двама кандидати, един от които е член 

на общинска комисия, другия не е, би следвало да предпочетем този, 

който не е.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че няма пречка от тази 

гледна точка, още повече в голямата си част ние също сме били може 

би  в  двойно  качество,  преди  да  бъдем  членове  на  Централната 

избирателна  комисия.  Аз  лично  съм  била  член  на  общинската 
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избирателна  комисия  Варна  и  член  на  РИК,  който  произведе 

националния референдум. Мисля, че когато заседават комисиите, не 

е задължително да съвпадат заседанията, още повече знаете, че всяка 

една  комисия,  включително  и  нашата,  заседава  при  определен 

кворум и  взема  законни  решения  при  определено  мнозинство.  Аз 

като се огледам сега и в момента някои членове не присъстват, по 

обективни причини, разбира се. Така че, колеги, считам, че това не е 

пречка.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, позволете ми да 

се включа в този дебат. Категорична съм, че няма законова забрана 

едно лице да бъде и в двете качества. Що се касае за така наречения 

активен период, то тук според мен е преценка на самата политическа 

сила, която ще прави своите предложения, имайки предвид и други 

разпоредби на закона, а именно случаите, в които може предсрочно 

да бъде прекратен мандата на член на ОИК, респективно на РИК, 

когато  не  участва  в  съответния  брой  заседания.  Убедена  съм,  че 

политическите сили няма да поставят своите номинации в ситуация 

да им бъдат предсрочно прекратени мандатите като членове на ОИК, 

респективно  като  членове  на  РИК,  за  онези  РИК-ове,  ОИК-ове,  в 

които  ще  има  произвеждане  и  на  местни  избори,  и  на  избори  за 

президент и вицепрезидент.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  това  не  означава,  че  ще  е 

практика. Но имайте предвид, че някои от политическите сили, които 

предлагат в определени райони свои членове, не разполагат с други 

кандидати и затова искат да обсъдим този въпрос, за да може като 

стигнем след 15-и до назначаването да нямаме този проблем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  също  смятам,  че  няма 

юридическа  пречка  за  съвместяване  на  двете  качества.  И  взимам 

28



повод  от  това,  че  аз  съм  била  в  такава  ситуация  в  районната 

избирателна комисия Русе и общинската избирателна комисия Русе. 

Да,  действително  в  една  сграда  заседаваха  и  двете  комисии,  но 

нямаше проблем с изборния процес. И не само аз, и няколко други 

колеги от комисията също така бяха дублирани.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  пределно  ясно  е,  че  е 

разрешено  член  на  ОИК  да  бъде  и  член  на  РИК.  Единственият 

проблем, който може да възникне, това е там, където има избори в 

един и същи ден и когато човекът едновременно е в ОИК и в РИК, в 

изборния ден той не може да бъде на двете места едновременно, в 

изборна нощ и т.н. А тук Изборният кодекс разрешава член на ОИК 

или на РИК да бъде, когато му се налага да отсъства по-дълго време, 

да бъде заместен от друг човек по предложение на партията. Имаме 

такива случаи. Така че е възможно, ако един и същи член е член да 

речем на ОИК и на РИК в такива тежки ситуации,  той в  една от 

комисиите,  може  би  в  ОИК,  да  бъде  временно  заместен  от  друг 

човек, това което е записано в Изборния кодекс. Затова смятам, че 

няма проблем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.  Всъщност  аз  поставих  един  въпрос,  Вие  го  доразвихте. 

Мисля,  че  в  мнозинството  си Централната  избирателна  комисия  е 

обединена около становището, че няма законова пречка.

Колеги,  утре  ще  се  внесат  принципни  решения.  Така  че, 

бъдете готови, колеги, утре ще разглеждаме принципни решения, те 

са  публикувани  във  вътрешната  мрежа.  Госпожа  Нейкова  внася, 

господин Цачев внася, господин Сюлейман е готов с хронограмата за 

частичните  избори.  Знаем,  че  сме  отложили  и  във  връзка  с 

гласуването извън страната писма, които са важни и проектите на 
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решения.  Така  че,  утре,  колеги,  денят  ни  ще  бъде  посветен  на 

принципни решения.

Продължаваме с точка първа от дневния ред:

Приемане на книжата за националния референдум.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  продължаваме.  В  днешното 

заседание  има  папка  „Книжа  НР  –  2016”.  Същите  книжа  са  с 

корекции, които сме обсъждали на вчерашното заседание. И аз ще ви 

помоля  да  погледнете  книга  36,   която  е  за  регистрация  на 

инициативен комитет, за която ние приехме в заключителната част 

да има един декларативен текст: „Членът на инициативния комитет 

не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник (застъпник няма в  

референдума,  но  пък  има  в  изборите),  представител  на  партия  и 

коалиция  или  друг  инициативен  комитет”.  Защото  членът  на 

инициативният комитет може да си е представител на инициативния 

комитет, по силата на закона е такъв, но като представител не може 

да бъде на друг инициативен комитет. Текстът ще стане: „Член на 

инициативен комитет в националния референдум не може да бъде 

наблюдател”, пада „кандидат”, остава „наблюдател”, понеже имаме 

наблюдатели, пада „застъпник” и другите текстове си остават, като 

представител  на  партия,  коалиция или друг инициативен комитет. 

Ясно е, че е за референдума, тъй като го казах в началото.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Цачев, постигнахме яснота по този текст.

Следваща книга.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Искам  да  обърна  внимание  дали  има 

достатъчно яснота по самата табличка, която е на подписката. Дали е 

достатъчно ясно под табличката в скоби „Вписва се само позицията 

„да”  или  позицията  „не”  на  инициативния  комитет  за  всеки  от 

въпросите”. Те казват, че това може да се разбира по различен начин. 

Тази табличка, която виждаме отгоре, когато се направи списъка, тя 
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няма да е с „да” и с „не”, т.е. няма да има две квадратчета едно до 

друго, то ще бъде само едно. Затова пише „Вписва се само позицията 

„да” или само позицията „не” на инициативния комитет за всеки от 

въпросите”.  Но  колегата  Нейкова  казва,  че  това  би  могло  да  се 

разбира  по начин да  бъдат  задължени да  пишат или само „да”  за 

всички въпроси, или само „не” за всички въпроси.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По ред на изказванията – 

госпожа Нейкова, след това господин Сюлейман. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да, аз обърнах внимание на 

това  разминаване  между  бележката  в  скоби  под  таблицата  в 

Приложение № 36 и всички следващи, които представляват подписка 

или  където  я  има  тази  таблица,  първо,  защото  вчера  гласувахме 

текстът да бъде уеднаквен с този, който е в Приложение № 36. На 

второ  място,  аз  донякъде  разбирам  какво  има  предвид  колегата 

Цачев, но така представена изборната книга не става ясно, че трябва 

да има само една колона, в която да е написано „да” или „не”. И за да 

не създаваме объркване, при положение че тази таблица се пренася в 

следващи  книги,  аз  продължавам  да  поддържам  това  си 

предложение,  което  и  гласувахме  вчера,  да  се  изравни  текста  с 

текста, който е в Приложение № 36.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Сюлейман, 

заповядайте.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми колеги,  моето 

виждане  е  пак  в  същата  логика  на  това,  което  сподели  колегата 

Нейкова. Ако възприемем в изборна книга 37 описателната част да се 

вписва само позиция „да” или само позиция „не”, по същата логика 

трябва  да  бъде  и  в  изборна  книга  36 отдолу.  Затова  трябва  да  са 

еднакви.  Няма  как  в  едното  да  разрешаваме  да  си  избират  от 

позициите, а в другото да казваме, че избират само „да” или само 

„не”.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  ред  на  постъпване  – 

господин Андреев, господин Христов и след това госпожа Матева.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз  искам само да  кажа,  че  ние 

вчера гласувахме, че текстът, който ще е под таблицата, ще помоля 

колегата  докладчик  все  пак  да  слуша,  тъй  като  това  беше 

предложение на колегата Нейкова, приехме, че ще бъде описателната 

част  от  втория  вариант  на  заявлението,  който  в  момента  е  в 

Приложение № 36. И тя продиктува на микрофон какво точно трябва 

да съдържа. И аз лично считам, че няма основание каквото и да било 

да  преразглеждаме,  а  просто  трябва  да  бъде  преместен  текста  от 

книга  36  под  таблицата  в  книга  37  под  таблицата  и  във  всички 

останали книги, където я има таблицата.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  каквото  и  да  внесем 

допълнително, така или иначе ще остане съмнението какво трябва да 

се попълни. Затова моето предложение е в книга 36, в книга 37 и на 

другите места, да нямаме две колони с „да” и „не”, а да има една 

празна колона. Тоест, като попълваш заявление, в края на краищата 

ще напишеш две букви. Тогава няма да има проблем, по този въпрос 

ще попълни „да”, по другия ще попълни „не”, по третия ще попълни 

пак „да”. Тогава ще се реши въпросът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте  за  реплика, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  няма  да  се  съглася  с  това 

предложение, защото, първо, не мога да разбера кое налага да имаме 

различен подход в отделните изборни книжа и не е ли по-лесно и за 

нас външните страни, за избирателите и за участниците в изборите, 

да бъдат аналогични текстовете в изборните ни книжа. Защо трябва 

например в заявлението да са две колони, а в подписката да е една. 

Все  пак ние вчера  гласувахме  едно решение.  Кое  налага  неговата 

промяна?  Какво  се  промени  от  вчера  до  днес?  Колеги,  обърнах 

внимание на  това,  което е  различно от гласуваната изборна книга 
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вчера в отговор на колегата Ивков защо я гледаме изобщо. Защото 

когато приемем едно решение защо не го прилагаме, а възприемаме 

вариант, който не е гласуван.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше  първата 

реплика. Втората реплика беше на господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моята реплика почти се дублира 

с тази на колегата Нейкова и за да не отнемам време на комисията, аз 

лично  считам,  че  няма  основание  ние  да  преразглеждаме  взето 

решение вчера.  Трябва да си остане таблицата такава,  каквато е и 

отдолу да бъде текстът така,  както е в 36, както решихме да бъде 

пренесен във всички книги, където има този текст.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И реплика на госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Репликата на госпожа Сидерова е, че 

след като мине през залата и се гласува едно решение, без изрично да 

се поиска пререшаване не може по начина не приемам, аз го внасям 

отново  и  си  правя  каквото  искам  да  се  внася.  Остава  на 

отговорността  на  ръководителя  на  групата  да  проследи  взетите 

решения в зала и да види дали предложените книги от работещия по 

тях  отговарят  на  взетите  решения  да  ги  коригират  съгласно 

решенията, записани в протокола. Защото и в книжата за ПВР беше 

направена същата работа, гласувани промени или вид на книга в зала 

сякаш не беше нанесъл промените в книгите и затова ние седяхме до 

2 и половина да ги уеднаквим с решенията в залата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, поставих въпроса, за да има яснота, 

не за да спорим какво сме казали, дали точно е записано, за думата и 

т.н.  Точно  затова  го  поставям  под  въпрос.  Според  мен  нищо  не 

налага табличката, която е в заявлението и в която има „да” и „не”, 

т.е.  за  подсещане на заявителя и отдолу е  написано „отбелязва  се 
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вярното  с  „да”  или  с  „не”,  в  заявлението,  нищо  не  налага  тази 

табличка да е абсолютно същата по отношение на „да” и „не” в друга 

книга, в подписката. Това, което предложи колегата Христов, според 

мен е добре да бъде така, да има една колонка, в нея да не пишем 

нито  „да”,  нито  „не”,  а  пояснителният  текст  отдолу  да  каже 

„Отбелязва се „да” или „не” за всеки въпрос поотделно”. Тогава няма 

да има двусмислие. Защото, колега Нейкова, Вие казвате, че може да 

се разбира по един начин, аз ви казвам, че това, което е в 37, може да 

се разбира и обратното. Точно как сме го приели може и аз да не съм 

разбрал. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ изказващ се беше госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Това, което исках да кажа, е, че смятам, 

че изборните книги се подготвят, за да бъдат улеснени участниците в 

изборния процес. А ако оставим празни квадратчета, които да бъдат 

попълвани  на  ръка  от  членовете  на  инициативни  комитети  или 

упълномощените лица с „да” или „не”, защото аз лично смятам, че не 

е достатъчно само да се запише „да” или „не” като дума, би следвало 

така както се отбелязва и вота да бъде зачертано по някакъв начин, 

изразена каква е позицията, ще бъдат затруднени и от инициативния 

комитет и лицата, които са упълномощени да събират тази подписка. 

Още повече уеднаквяването на книжата ще доведе до това, че хората 

ще бъдат улеснени визуално поглеждайки една книга, която когато 

съдържа едни и същи реквизити изглежда по един и същи начин, ще 

им  бъде  много  по-лесно  да  я  възприемат.  След  като  го  има  в 

заявлението, нека да го има и тук. И нека да си има колоната „да” и 

колоната „не” и да се отбелязва със зачертаване вярното, позицията, 

с която е регистриран инициативния комитет.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, колега Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  този въпрос мисля че беше 

повдигнала  госпожа  Сидерова  или  някой  от  другите  колеги  по 

отношение на отбелязването. Така както сме записали в 36, ако ние 

отбележим „не”, де факто ние го задраскваме и остава „да”. И после 

ще има да се чудят самите тези, които го попълват. Толкова ясно ще 

бъде, че няма да бъде ясно какво са искали да кажат. Защото в такива 

случаи се подчертава вярното и се задрасква ненужното. Във всички 

документи,  които  се  използват  в  практиката,  така  се  пише. 

Ненужното се зачертава. Ако подчертаем „да” съм съгласен, но да 

задраскам „не” и да кажа, че това съм избрал, това не е бюлетина за 

гласуване, това е заявление.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. Първа беше госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в самата книга е записано, че се 

отбелязва вярното в полетата „да” или „не” за всеки от въпросите. 

След като се отбелязва вярното, то се отбелязва по някакъв начин 

вътре в полето. На всичкото отгоре по този начин се изразява и вота 

на гласоподавателя при произвеждането на референдума. И ако си 

спомняте, вчера поставих този въпрос, който беше поставен от член 

на Обществения съвет, че когато гласоподавателят указва решението 

си дали да подкрепи даден въпрос при дописването в референдума и 

зачертае „да”, той инстинктивно приема, че след като е зачертал „да” 

едва ли се приема това като изразно средство, че приема отговора на 

въпроса така, както е оставен. Но в крайна сметка законодателят и в 

закона  така  е  записал,  че  по  този  начин  се  изразява  вота  при 

референдум. И си мисля, че и в изборните книги трябва да бъде по 

същия начин записан въпроса и възможностите за отговор, както ще 

бъде  и  в  самата  бюлетина.  И  това  няма  да  доведе  до  объркване, 

напротив,  ще  улесни  избирателя,  защото  той  визуално,  виждайки 

подписката даже, ако се е подписал в нея, после ще знае, че по същия 
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начин  и  на  тези  три  въпроса,  същите,  ще  отговаря  и  при  самото 

гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  мисля,  че  беше 

реплика  към  господин  Христов.  Втора  реплика  към  господин 

Христов е на господин Андреев, след това госпожа Нейкова.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  исках  да  добавя  единствено 

това към доводите, които изложи колегата Матева, че няма как да се 

обърка  при  посочването  и  че  задрасквайки  „не”  е  „да”,  защото 

отдолу  затова  сме  сложили  кратко,  точно  и  ясно  описание  на 

позицията  на  инициативния  комитет  в  заявлението  и  съответно  в 

подписката.  Тоест,  мотивите,  поради  което  се  подкрепя  една  или 

друга позиция. Нямаме само табличката. Нека все пак да не правим 

хората толкова ограничени.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, мисля си, че щом има спор, има и 

някакво двусмислие, някаква неяснота. И това е така. Затова не е ли 

по-добре или най-добре и в заявлението, и в списъка да няма „да”, 

„не”, а да има само една колонка, в която да не пишем нищо?. Да има 

три квадратчета едно под друго и да използваме текста под списъка 

на книга 37, в който се казва: „Вписва се само позицията „да” или 

само  позицията  „не”  на  инициативния  комитет  за  всеки  от 

въпросите”. Тогава няма да има двусмислие. След като спорим, след 

като един го разбира така,  друг казва,  че не е така,  целта е да го 

направим ясно за хората, които участват в процеса.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Спорът  беше  за  това,  че 

решението не е направено така, както беше гласувано вчера.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Давам думата на госпожа 

Бойкинова, след това ще взема отношение и аз.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, подписката предполага вече, 

че  този  инициативен  комитет  се  е  събрал  и  има  предварителна 
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позиция  по  въпроса  кой  е  „да”,  кой  е  „не”.  Затова  тук  колоната 

трябва да е празна, да няма „да” – „не”, „да” – „не”, защото той вече 

знае по кой въпрос,  а да е ясно, че за първия се попълва „да”, на 

втория „не”, на третия „да”. И това ще си го отпечата самият този, 

който си събира подписите. При нас трябва да е празно с обяснение, 

че позицията трябва да е същата съгласно решението за учредяване 

на  инициативния  комитет.  И  в  заявлението  по  същата  причина 

трябва да са празни. Аз не виждам какъв е проблемът инициативният 

комитет да си попълни с „да” и „не” три въпроса. Не става въпрос за 

избиратели, които да гласуват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, за мен лично този 

дебат е много продуктивен. И ще ви кажа защо. Дали ще бъде едно 

квадратче, в което се пише „да”, „не” или две, има различни мнения. 

Аз лично съм привърженик да са две, защото така и визуално като 

цифри и като разстояние ще бъде по-лесно на избирателя. Но защо е 

продуктивен този диалог? Защото току що установих, че в книга № 

37  отдолу  в  пояснителния  текст  ние  трябва  да  допълним  и  да 

впишем,  че  всяка  страница  на  този  списък  трябва  да  бъде 

предварително попълнена  с  позицията  „да”  или  „не”,  преди  да  се 

полагат подписите в списъка. И това трябва да бъде с един голям и 

болдван  текст.  Според  мен  целия  дебат  доведе  до  това  много 

положително нещо, за да не се поставя после под съмнение изобщо 

дали  този  списък  първо  е  събиран  и  после е  писана  позиция или 

обратно. Благодаря ви за вниманието, колеги.

Заповядайте, госпожо Нейкова, Вие бяхте първа.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, Вие донякъде 

изказахте  и  моите  съображения.  Взимам  повод  от  изказването  на 

колегата  Бойкинова,  че  инициативният  комитет  си  е  изяснил 

позицията  вероятно преди да тръгне  да събира подписката.  Тоест, 

още в решението за създаване на инициативния комитет според мен 

трябва да е ясна позицията на този инициативен комитет за какво ще 
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събира  тази  подписка,  което  от  своя  страна  води  до  това,  че  в 

заявлението за регистрация в ЦИК не е нужно, ако в подписката има 

една колона, в която е отпечатано, моето предложение би било да 

бъде предварително да бъде отпечатано, да бъде ясно и категорично 

изразена позицията, тогава не се налага в заявлението да има колона 

„да” и колона „не”, защото всъщност заявлението е след подписката. 

Ако тази теза е по-правилната, че трябва да има една колона, в която 

да има „да” или съответно „не”, няма нужда в заявлението да има 

две. Но в никакъв случай да не се оставя възможност да се попълва 

на  ръка,  защото  това  ще  доведе  до  предпоставка  да  се  събира 

подписка, а после да се посочи позицията на инициативния комитет, 

партията или коалицията, което според мен не бива да допускаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ако  ще  я  променяме,  защото  и  аз  се 

замислих как да не се променя позицията, дали не е по-добре тогава: 

„Подписаните подкрепяме регистрацията на инициативния комитет с 

„да” и след позицията да са подписите. Или това е само изброяване 

на  имената?  При  това  положение,  след  дебатите,  аз  наистина 

подкрепям да има само едно поле, още повече че тук не става въпрос 

за  масовия избирател,  а  става  въпрос за  хора,  които ще изразяват 

позиция все пак. Говоря за заявлението, а  37 е подписката.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз няма да повтарям това, което каза 

председателката, защото за същото вдигах ръка, без да сме изобщо 

да  сме  разговаряли  предварително.  Но  в  заявлението  това  не  е 

позиция на инициативния комитет, това е събиране на подписи по 

позиция, която ще е на всичките тези граждани: „Заявяваме позиция 

в  подкрепа  на  въпросите  на  референдума  на  6  ноември,  както 

следва”,  една колонка,  както говорихте до тук,  в която се изписва 

или „да”,  или „не” според решението.  В списъка се отпечатва,  но 

заявлението може да не се отпечатва,  но трябва да съответства на 
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списъка. „Вписва се позицията „да” или „не” съгласно решението за 

създаване на инициативния комитет”. И тогава мисля, че нещата си 

идват на място.  Горе „заявяваме позиция”,  долу пишем, че това е 

позицията  съгласно  решението,  а  в  списъкът  предварително  е 

отпечатано в една колонка дали е „да”, дали е „не”. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Думата  е  отпечатана 

предварително. Колеги, обединяваме ли се около това? Обединяваме 

се. Благодаря. Продължаваме. Става дума за книги 36, 37 и 45.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Правим една колона, в която инициативният 

комитет, партията или коалицията ще впише „да” или „не”. Говорим 

за заявлението. Всъщност, колега Сидерова, какво предлагате да има 

в табличката като текст?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Говорим за книга 36, в която да бъде 

не „Позицията на инициативния комитет…”, а „Заявяваме позиция 

по въпросите на националния референдум”, а отдолу в пояснителния 

текст да се пише, че в празното квадратче се изписва или „да”, или 

„не” съгласно решението за създаване на инициативния комитет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение във връзка с това, 

което в момента предлагате, е обяснителният текст в книга 36 под 

табличката  да  бъде  следния:  „В  празното  квадратче  срещу  всеки 

въпрос се изписва „да”, когато позицията е в подкрепа на поставения 

въпрос,  или  „не”,  когато  позицията  на  инициативния  комитет  е  в 

подкрепа на алтернативната позиция по въпроса”.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Ама нали отгоре има двете – в подкрепа или 

не в подкрепа.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Вместо това.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да гласуваме 

това предложение за промяна в тази книга – една колонка и текста 

отдолу.  Но  докато  бъдат  отразени  корекциите,  които  току  що 
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дискутирахме, за да видим как изглежда книгата, преди да я подложа 

на  гласуване,  давам  думата  на  госпожа  Грозева  да  докладва 

възнаграждения.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, на 29-и 

ви докладвах  едно постъпило искане с  вх.  № МИ-15-970 от  ОИК 

Чипровци,  като  то  не  беше  пълно.  Първо,  не  беше  подписано  от 

председател  и  секретар,  както  и  не  бяха  отразени  дежурствата  на 

един от членовете на комисията. Разговарях тогава с председателя и 

с днешна дата пристигна вече допълнено искане, подписано както е 

указанието,  а  именно  от  председател  и  секретар,  в  което  вече  са 

отбелязани  положените  дежурства  от  члена  на  общинската 

избирателна комисия Пенка Милчева.

Председателят  на  ОИК  Чипровци  е  положил  дежурство  на 

26.07.2016  г.  във  връзка  с  изготвяне  на  писмена  защита  по 

административно  дело  379/2016.  На  27.07.2016  г.  се  е  явил  на 

съдебно заседание, като е приложен протокол на Административен 

съд Монтана, от който е видно неговото присъствие. На 01.08.20176 

г.  в резултат на решението по административното дело е изготвил 

чернова на жалба от общинската избирателна комисия Чипровци до 

Върховния административен съд.  И на 04.08.2016 г.  е  внесъл тази 

жалба в Административния съд.

Членът на комисията е положил дежурства на 24 и 25 август, 

на 2 август и на 4 август, като на 24 и 25 е присъствал при отваряне и 

затваряне  на  желязната  каса.  На  2  и   4  август  е  извършвал 

машинописни  услуги  по  подготвяне  на  личния  си  компютър  на 

жалбите и на писмената защита.

Основанията са наше Решение № 2901-МИ от 05.11, поради 

което  ви  предлагам  така,  както  ви  ги  докладвах,  да  утвърдим 

дежурство на председателя на 26, на 27 и на 1, както и на 4 август и 

на члена от комисията на 2 и на 4 август, на 24 и 25 август. Към 

преписката са приложени писмената защита,  жалбата,  протокол от 
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Административния съд, така че считам, че можем да пристъпим към 

утвърждаване.  Контролният  лист  е  готов,  проверено  е  всичко. 

Предлагам да гласуваме така направените дежурства на председателя 

и секретаря, както ви ги докладвах.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имаме 

ли коментари? Нямаме.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  само  за  сведение  на  комисията. 

Колегата  председател  ни  уведомява,  че  ОИК  Чипровци  разполага 

само  с  една  метална  каса,  която  първоначално  е  била  в  една 

секретарска стая, която се отваря от двама служители на общинската 

администрация.  „В  тяхно  присъствие  отваряме  нашата  каса  и 

вземаме  необходимото  и  напускаме  стаята.  В  момента  желязната 

каса  се  намира  в  стаята  на  дежурния  на  общината.”  Имали  са 

заседание относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмет. 

„Много трудно, не разполагаме със служебни джиесеми, писмените 

защити се пишат на личните ни компютри.” Това е просто за ваше 

сведение  и  се  задължавам,  след  като  се  завърна,  да  направя  едно 

писмо до кмета на община Чипровци да се създадат необходимите 

условия за работа на общинската избирателна комисия Чипровци.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.

Продължаваме с точка първа.
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Колеги, подлагам на гласуване този вариант на Приложение 

№ 36, където в подкрепа на поставения въпрос запетаята ще се смени 

с „или”.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и  

Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.

Заповядайте по книга 37, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  ви  предлагам  в 

Приложение № 37 да бъде една колона, в която няма вписано нищо, 

както  току  що  гласувахме  на  Приложение  №  36,  и  отдолу  в 

обяснителния текст да пише: „”Да” в подкрепа на поставения въпрос 

или „не” – алтернативна позиция на въпроса”. И отдолу да пише: „В 

празното  квадратче  срещу  всеки  от  въпросите  се  отпечатва 

позицията преди полагане на подписите”.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  първият  текст,  горе:  „Да”  в 

подкрепа на въпроса,  „не” – алтернативната  позиция по въпроса”, 

този текст е пояснителен. Мисля, че в конкретния случай не бива да 

слагаме „да” в подкрепа на въпроса или „не”. Той е пояснителен – 

какво означава „да”, какво означава „не”. А в следващия текст, който 

предлагате, той е пояснителен как да се оформи вписването в това 

празно  квадратче.  И  това,  което  се  предлага  да  се  запише  като 

пояснителен текст отдолу, на втория ред в скобите: „В квадратчето 

срещу всеки от въпросите предварително се отпечатва „да” или „не” 

преди полагането на подписите”.  Мисля,  че това е  възможно най-

краткото и възможно най-ясното.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  да  допълня,  като 

„преди” е в болд и подчертано.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Предлагам  цялото  изречение  да  бъде 

болдвано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докато  се  направи 

поправката в тази книга, давам думата на госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  обсъдим  кои 

членове  на  Централната  избирателна  комисия  ще  бъдат 

командировани  за  9  и  10  септември  в  Пловдив  за  участие  в 

Националния  семинар,  организиран  заедно  с  Националното 

сдружение  на  общините  за  обсъждане  на  въпросите  по 

организационно-техническата подготовка заедно с представители на 

заявилите се общини в България, които към вчерашна дата, когато се 

обадиха да ме попитат колко човека ще присъстват, бяха повече от 

130 общини, заявили участие. Интересът бил много голям. Така че ви 

предлагам да обсъдим колко човека от ЦИК ще отидат и съответно 

да определим сега кои, за да могат да се подготвят по темите, които 

са определени.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колеги. 

Първо, има ли желаещи?

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колегата Сидерова е изявила желание.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Друг желае ли? Искате ли 

колеги да гласуваме двама или трима члена?

Който е съгласен колегите,  които да ни представляват пред 

Сдружението на общините, да са до трима, моля да гласува.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК:  за –  12 (Александър Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 1   (Йорданка 

Ганчева).

Предложението се приема.
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Значи  сме  съгласни  единият  член  да  е  колегата  Сидерова. 

Няма да го подлагам на специално гласуване, мисля, че няма хора, 

които да са против.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждаме  това 

предложение за книга 37. Имаме ли коментари?

Режим на гласуване на тази книга.

Гласували 15 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар  

Томов), против – 2 (Александър Андреев и Мария Мусорлиева) .

Предложението се приема.

Колеги, по идентичен начин на току що приетата книга 37 се 

променя Приложение № 45 и по идентичен начин на преди малко 

приетата книга 36 се променят книги 42, 43 и 44.

Продължаваме със следваща книга.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, протоколите са Приложения 69, 70 

и 71.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  в  националния 

референдум  вече  няма  нужда  от  протоколи  за  извън  страната  и 

протоколи в страната,  тъй като и извън страната има избирателни 

списъци, ерго списъци за гласуване и няма никаква друга разлика. И 

може би книга 70 ще отпадне, ако колегата Цачев не е гледал нещо 

по-внимателно и няма нещо друго наум.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, това, което каза колегата Сидерова, 

те по същината си са едни и същи – данните и начина на съставяне. 

Това, което е по-различно в протоколите, е, че в единия се вписва, че 

става дума, че е протокол за извън страната, състава на секционната 

избирателна комисия е различен като брой. Но мисля, че това не е 

пречка,  ако се  използва  Приложение № 69 за  страната,  където  на 

практика  са  повече  членове,  имаме  конкретен  случай  заместник-
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председател за извън страната, тъй като имаме избори и референдум 

заедно. Вписва се местно време и държава, място. Отгоре вписваме 

3200, както е. Това са неща обаче, които биха могли да се обединят, 

не  влияят  върху  начина  на  вписване  на  данните  и  съставяне  на 

протокола. По същество те са едни и същи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека  преди  да 

тръгнем по същество, да решим този въпрос дали ще са два или един 

протокол.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Само че тогава трябва да бъде както в 69 – 

на 7-мо място община и т.н., да оставим един празен ред „или” и да 

остане другия текст от протокол 70, в който пише „държава, място”. 

Тоест,  алтернативно  едното  или  другото.  И  може  би  не  знам  в 

заглавието  дали  за  яснота  да  не  добавим  „Протокол  на  СИК  в 

избирателна секция за страната и за извън страната”. Не знам дали да 

го добавяме или да го кажем в Методическите указания.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  остават  два,  а 

корекциите от единия ще бъдат пренесени върху другия.

Започваме по същество с Приложение № 69 – за страната.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, протоколът е в папката от днешното 

заседание.  Върху  него  има  направени  корекции  във  връзка  и  с 

вчерашното обсъждане. Предлагам извън броя на недействителните 

бюлетини по т. 7 да бъдат празните пликове, в които не е намерена 

бюлетина.  Тези  пликове  бяха  в  т.  7,  където  са  описани 

недействителните бюлетини, но мисля, че тяхното място не е там. 

Трябва да има яснота за тези пликове, дали има такива и ако има, 

колко са.  Всъщност пликовете сами по себе си не са бюлетини,  а 

знаем, че в референдума се броят пликовете. Така че мисля, че е по-

правилно те да бъдат извън т. 7, както сме записали и в т. 4 – “Брой 

бюлетини  в  кутията,  които  са  без  плик”.  За  тях  е  ясно,  че  те  се 

отчитат като недействителни. Но независимо от това ги има и извън 

т. 7, за да има яснота колко е тяхната бройка. В другото по същество 
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няма промени. Остана в т. 6 – 1, 2, 3 – дали да бъде едно под друго „с 

думи” и „с цифри”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

за вашето внимание. Колеги, в чл. 20, ал. 1 са посочени реквизитите 

на  протокола.  Ние  вече  сме  правили  протокол  на  база  на  тези 

реквизити  при  предходния  референдум.  Онова,  което  аз  поставям 

като въпрос, не правя предложение, но поставям като въпрос, колеги, 

законът на изисква ние да контролираме, съобразно чл. 20, ал. 1, ние 

да  контролираме  колко  бюлетини,  респективно  пликове  са 

предоставени  на  секционната  избирателна  комисия  и  накрая  сума 

между  получени,  неизползвани  и  използвани,  контрола  дали 

бюлетините  и  пликовете  правилно  са  използвани.  Няма  такава 

контрола. На мен ми се струва, казвам пак, не правя предложение, 

защото  знам  какво  пише  в  чл.  20,  ал.  1,  но  дали  Централната 

избирателна комисия би могла,  от една страна,  и от друга страна, 

дали би трябвало ние да направим такава контрола по подобие на 

протоколите  ни  за  изборите?  Поставям  този  въпрос,  за  да  не  се 

поставя  под съмнение  евентуална злоупотреба  при гласуването  на 

референдума. Само от тази гледна точка го поставям. Пак казвам, не 

правя предложение, ако кажете не, защото законът е изричен, казвам 

добре. Но ако ние бихме могли, ако намерим основание в това, че 

ние  приемаме  правила  по  прилагане  на  Изборния  кодекс  за 

неуредените  случаи  в  Закона  за  пряко  участие,  казвам  го  много 

условно,  защото като юрист знам,  че  има аргументи в едната  и  в 

другата  посока,  може би бихме могли да  помислим за  това.  Не  е 

сложно да се промени, ако ще правим такава промяна.

По  въпроса,  който  поставих,  нека  да  изчистим  първо  този 

въпрос.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, законодателят 

не  е  бил  глупав  и  не  е  пропуснал  да  запише  това  нещо  в 
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изискванията по простата причина, че единствено от всички видове 

избори, ако смятаме националния референдум за избори, единствено 

тук се гласува с плик. На практика се гласува с плик, в който може да 

има бюлетина, може и да няма. Никой не задължава гражданина като 

влезе  вътре  в  стаичката,  излезе  и  пусне  плика,  да  сложи  вътре 

бюлетина. Може да си я е сложил в джоба. Даже тук се създава и 

възможност  да  се  прави  индианската  нишка.  Точно в  национален 

референдум надали ще има желаещи за това нещо, но тъй като тук се 

броят  пликовете  и  накрая  гласовете  се  отчитат  по  пликове,  тези, 

които  са  гласували,  са  на  база  на  пликовете,  а  не  тези,  които  са 

подписали и на броя на намерените бюлетини. Вероятността броя на 

бюлетините  да  бъде  по-малка,  отколкото  е  броят  на  пликовете  е 

значителна. При една секция от 400 – 500 души бъдете сигурни, че 

поне двама, трима ще имат интерес да сложат бюлетината в джоба 

си,  за  да  я  показват.  Ако  нямаше  плик,  го  виждат  дали  пуска 

бюлетината.  И  тогава  вече  трябва  да  има  някаква  шашма.  Но  в 

случая, след като той не е задължен да сложи бюлетина и отчитаме 

празни  пликове,  за  да  е  празен  пликът  има  два  варианта  –  или 

бюлетината  да  е  паднала,  което е  малко вероятно,  но може да  се 

случи,  още  повече  ние  когато  правим  Методическите  указания 

изрично за националния референдум пише, че като се отвори кутията 

се  изваждат  на  ръка  пликовете,  а  не  се  изсипват.  Защото  при 

изсипването  бюлетината  може  да  падне.  Това  го  подчертаваме 

многократно на обученията. И затова смятам, че е излишно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов, убедихте ме за бюлетините, а няма да предложа да броим 

пликовете.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  също  съм  на  мнение,  че 

контролата  за  пликовете  е  безсмислена.  Защото  пликът  не  влияе 

върху гласа, освен че ще бъде празен, но той като е празен си е вътре 
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в кутията. Дали някой ще открадне плик е трудно, защото тях ги дава 

секционната избирателна комисия. Ако направим контрола за самите 

бюлетини,  аз  съм  намислила  такава  контрола,  тя  отговаря  на 

контролите, които са при гласуването в изборите, но само ако решим 

в  протокола  ще  има  такава  контрола.  Може  да  няма,  не  съм  на 

противно становище.

И сега аз ви моля да погледнете проект за протокол в моята 

папка и ще ви кажа защо.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само за секунда, госпожо 

Сидерова, да приключим с въпроса. Мисля, че приключихме. Беше 

важно  да  се  каже  и  че  ние  не  предпоставяме  злоупотреба,  а  че 

всъщност  гласуването  с  плик обезсмисля  въвеждането  на  подобна 

контрола. Благодаря за това.

Нека сега да гледаме протоколите.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Защо  съм  изготвила  алтернативен 

протокол? Заради наличието на три въпроса. Веднага казвам, че т. 4 

от този протокол отпада. Това е една примерна контрола, ако бяхме 

решили да я има. Но според мен в предложения проект 69, който си 

вървеше по вече проведения референдум, поради наличието на три 

въпроса  не  може  да  се  прецизира  и  евентуално  да  се  направят 

достатъчно коректни контроли. Защото е възможно да има разлики. 

Затова аз ви предлагам да ги вкараме пак в табличка, както хората са 

свикнали да гледат. Няма нищо ново до т. 3. Това са текстовете така 

както са дадени. Точка 4 отпада и ще има следващо номериране.

Точка 5 – предлагам след т. 3 да напишем заглавие „Резултати 

от гласуване по поставените въпроси”.  Подзаглавие:  „Резултати от 

гласуване  по  първия  въпрос  на  националния  референдум”.  И  там 

вече да развиваме останалата информация,  която ще се получи по 

всеки един от въпросите. Общ брой на действителните бюлетини. По 

трите въпроса този общ брой може да не съвпада. Ще има идентично 

разпределение по втория и по третия въпрос. Там може да се появи 
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разлика  в  действителни  и  недействителни  гласове.  Преди  малко 

казах защо.

Точките ще бъдат т. 5.1, т. 6.1, т. 7.1, защото касаят първия 

въпрос с отговорите и разпределението на отговорите „да” и „не” по 

първия въпрос.

Точка  7  са  недействителните  гласове  и  празните  пликове, 

защото така ги е обявил законодателят, а той ги е обявил правилно, 

защото глас  е  това,  което е  влязло в  избирателната  кутия в плик. 

Затова недействителните гласове и празните пликове са обединени в 

тази  точка,  както  е  в  чл.  20.  Тази  точка  има  разбивката  на 

недействителните  гласове.  Буква  „а”  е  бюлетини  намерени  в 

избирателната кутия без плик, които са недействителни и които не 

влияят на резултата. Това беше старата т. 4, която няма да участва в 

контролите.  Буква  „б”  е  броят  на  бюлетините,  които  не  са  по 

образец.  Буква  „в”  е  броят  на  бюлетините,  които  са  зачертани 

изцяло. Буква „г” са бюлетини, в които не е зачертан отговор, а или 

са  зачертани  и  двата  отговора  на  въпроса  –  „да”  или  „не”.  И 

последното  вече  са  празните  пликове,  които  са  намерени  в 

избирателната  кутия.  Докато  буквите  „а”,  „б”,  „в”  и  „д”  ще  са 

еднакви числа във всички 7.2, може да се появи разлика в числото в 

буква „г”, където казахме, че на всеки един от въпросите някой може 

да направи грешка, някъде да зачертае и двата въпроса. И така имаме 

прегледност на състоянието на гласовете за всеки един от въпросите, 

които са предмет на референдума. 

Оттам нататък  вече  броят  на  протоколите по чл.  279 също 

слагаме буква,  защото във всички избори ние сме възприели тази 

практика.  И  там  съм  добавила  спорове  по  действителност  или 

недействителност  на  гласовете.  Това  е,  което  аз  ви  предлагам  да 

съответства на изискванията на чл. 19 и 20 и на тази сложност при 

наличие на отговори на 3 въпроса с една бюлетина.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Контролите не съм прецизирала и не 

съм ги оправила, защото трябва да разсъждаваме и тогава.

Моля ви, погледнете чл. 19. Когато не си гласувал нито „да”, 

нито „не”, гласът е недействителен.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  за 

протокола е важно да кажем, че имаме общото разбиране, че когато е 

взета една бюлетина, отразена е за един от въпросите, дали за два, 

дали за трите, след това тази бюлетина е поставена в плика и пликът 

е  пуснат в кутията,  то тогава  означава,  че  е  гласувано и за  трите 

въпроса.  Друг  е  въпросът  дали  гласът  е  действителен  или  е 

недействителен. Но това трябва да се каже и да знаем, че имаме това 

становище.

Продължаваме нататък. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  разбила  въпросите,  защото 

бюлетината  може  да  е  действителна  по  отношение  на  първия,  по 

отношение  на  втория  въпрос,  когато  отговаря  на  всички останали 

атрибути. Но ако няма отговор на третия въпрос, тя е недействителна 

само за третия въпрос. И затова аз съм разбила гласовете за всеки 

един  от  въпросите  по  този  начин,  който  изисква  законът,  за  да 

нямаме объркването и спор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Сидерова.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: От това, което виждам, ми се струва, 

че има нещо, което се разминава със закона. В закона изрично пише, 

че ако си задраскал едновременно отговорите „да” и „не” на един от 

въпросите,  цялата  бюлетина  е  недействителна,  а  не  само  по  този 

въпрос.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Обяснението е за един въпрос, а не за 

трите въпроса едновременно.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  За  един  въпрос  от  бюлетината. 

Бюлетината може да има 15 въпроса.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е така.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е така в твоята глава. Аз ти казах 

моето мнение какво е. Изрично пише, прочетете закона. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е  много 

важен дебат. Много ви моля да не говорим по двама. Това е важен 

дебат не само за ЦИК, но и за обществото, което ни слуша. 

Господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, действително има известна база за 

размисъл. Аз специално за това, което ще кажа, черпя основанията 

си от чл. 19, ал. 1, т. 4 но във връзка с чл. 18, ал. 2. Какъв е въпросът? 

Ако  на  един  от  въпросите  при  повече  въпроси  в  бюлетината  на 

референдум, който постави председателката и който е важен въпрос, 

не се отговори нито с „да”, нито с „не”, какъв е правният статус на 

бюлетината.  Тя  действителна  ли  е  или  е  недействителна.  Моето 

мнение е, че не бива да тълкуваме пряко, то съвпада с мнението на 

госпожа Сидерова.

Обаче искам да изтъкна един допълнителен аргумент в тази 

насока. Моето мнение е, че не бива механично да пренасяме т. 4 на 

чл. 19, ал. 1, че ако не е зачертан отговора на един въпрос или двата, 

само  на  единия  въпрос  от  бюлетината,  тя  автоматично  ще  стане 

недействителна, това ще води до нейната недействителност. Това е 

така,  защото на първите два въпроса волята е изразена абсолютно 

действително, ако приемем, че са изпълнени всички изисквания. И 

аргументът ми е от чл. 18, ал. 2 от специалния закон, който казва, че 

гласоподавателят не е длъжен да отговаря на всички въпроси. Е, като 

не е длъжен да отговори на всички въпроси, защо хем му се дава това 

право да не отговори на всички въпроси, хем ако не отговори, ще 
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води до недействителност и на другите два въпроса.  Просто няма 

логика. Така че аз считам, че на основание на това бюлетината ще 

бъде частично недействителна само по отношение  на въпроса, по 

който не е отговорено.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Реплика към 

господин Ивков.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Като реплика ще го кажа, въпреки 

че мисля,  че всички го разбраха.  Съгласна съм с господин Ивков. 

Това, което казва обаче господин Христов, е различно. Ако на един 

от  въпросите  е  задраскано  и  едното,  и  другото,  това  е  вече 

недействителна бюлетина на друго основание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възможно ли е да 

не говорим първи с втори, а да давам думата с вдигане на ръка и да 

излагаме тези, както работи ЦИК?

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Този  аргумент  и  систематичното 

място на текста, същото мислех да кажа, но Ивков го изказа много 

точно,  показва,  че  за  всеки  отделен  въпрос  трябва  отделно  да  се 

отчита  действителността.  Защото  само  механично  е  казал 

законодателят  в  ал.  4  на  чл.  17  въпросите  се  вписват  в  една 

бюлетина. Това е ако щете за икономия, за разумна икономия – брой 

пликове,  брой бюлетини и т.н.  Само това  ги  събира заедно,  те  са 

събрани механично, но на всеки въпрос гласоподавателят, както каза 

Ивков,  има  право  да  отговори.  И  може  да  е  празно,  тогава  е 

недействително, а може и двата да задраска, пак е недействително, 

но само за този въпрос. Затова съм ви предложила разбивката по този 

начин. Защото да не направим грешка, трябва да си отчитаме всеки 

въпрос  отделно  като  резултат.  След  това  е  важно  дали  той  ще 

ангажира  Народното  събрание  или  няма  да  ангажира  Народното 

събрание. Нещата са важни, нека си ги разсъждаваме спокойно.

52



ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  да разбирам,  че 

това, което казвате, госпожо Сидерова, по чл. 19, ал. 1 е: бюлетината 

е недействителна и има недействителност и за трите въпроса, ако е 

зачертана изцяло, както е т. 3. Но при т. 4 не е зачертан отговора или 

са  зачертани  два  отговора  на  един  и  същи  въпрос, 

недействителността е на гласа по отношение на този въпрос, а не по 

отношение на другите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Така е. Може и два отговора да имат 

недействителност, може и само един да има недействителност. Може 

и  цялата  бюлетина  да  е  недействителна  –  цялата  празна,  цялата 

задраскана.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Този текст се изясни със 

съответните аргументи. Тук аргументите са чл. 18, ал. 2, чл. 19, ал. 1 

и,  разбира  се,  аз  непрекъснато  напомням  и  за  чл.  23  –  как  се 

установяват  резултатите  от  референдума,  за  да  можем  ние  да 

представим едни точни и ясни резултати на законодателя.

Сега беше господин Томов. Заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, аз мисля за следния проблем. 

Нямам  конкретно  мнение,  просто  искам  да  го  поставя  пред 

комисията. Да, наистина трите въпроса следва да се отчитат отделно 

независимо от това, че са в една бюлетина и това действително може 

да се направи за икономия и удобство. Само че какво означава един 

човек да отговори на единия въпрос и да не отговаря на другите два? 

Можем ли да смятаме, че той участва в референдума по другите два 

въпроса? Защото ако си представим ситуация, в която всеки въпрос 

се изписва на отделна бюлетина, респ. гласоподавателят взема плика 

само за бюлетината, за която иска да гласува, ние ще имаме различна 

активност, а активността е важен фактор за отчитане на резултатите 

от  референдума.  Ако  ние  приемем  непопълнени  отговори  за 

недействителност,  това  означава,  че  изкуствено  надигаме 

активността  по  отношение  на  всеки  въпрос  на  референдума.  Аз 

53



лично виждам тук проблем как да се интерпретира случая, в който 

избирателят  не зачерква  нито един от  отговорите.  Не означава  ли 

това, че той отказва да участва в този референдум по този въпрос? 

Следователно  когато  изчисляваме  активността  по  този  въпрос,  би 

следвало  неговия  глас  да  не  се  взема  предвид.  Това  ми изглежда 

важно,  защото  добре  знаем,  че  от  активността  зависи  каква  е 

юридическата сила на резултата от референдума.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Томов. Ние обсъдихме преди малко този въпрос и аргументът, който 

чух, но може би отново ще го обсъждаме, беше чл. 19, ал. 1, т. 4, при 

която се казва, че бюлетината е недействителна, когато не е зачертан 

отговор. Тоест, това е глас, но той е недействителен, т.е. той се брои. 

И този аргумент беше представен от колегите преди малко и затова 

мисля,  че  не  стигнахме  до  единно  становище.  Даже  мисля,  че  го 

постави господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Мнението  ми  по  поставения  въпрос  от 

колегата  Томов  е,  че  е  участвал  в  референдума дори да  отговори 

само на единия въпрос като черпим аргумент  от чл. 17, ал. 4 във 

връзка  с  чл.  18,  ал.  2  от  специалния  закон.  Защото  той  казва,  че 

референдумът се провежда с повече от един въпрос, т.е. имаме един 

референдум  с  няколко  въпроса.  Ти  участваш  в  референдума  в 

момента, в който си пуснал плик с бюлетина. Тази фигура съвпада до 

голяма  степен  и  с  участието  ти  в  изборите,  когато  напишеш  „не 

подкрепям  никого”,  колкото  и  да  е  далечна  аналогията.  Но  си 

участвал в изборите,  отишъл си на избори и си пуснал бюлетина. 

Далечна е аналогията. Но в крайна сметка законодателят според мен 

както е уредил въпроса считам, че се счита за участие в референдума.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Мисля,  че 

върнахме още веднъж този въпрос, за да бъдем абсолютно убедени.

Имаме ли още по този въпрос? Заповядайте.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Активността  ще  се  отчита  според 

броя гласоподаватели, които са се явили, пуснали са пликове и са се 

подписали.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  този  въпрос 

мисля, че се изчисти. Виждате колко важни въпроси решаваме, преди 

да минем към протокола, който ще отрази тези наши решения.

По втория въпрос – госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  съм  против 

разшифровката на недействителни гласове и празни пликове, както е 

точно в разпоредбата на чл. 19,  първо, че ще затрудни протокола, 

второ, примерно буква „г” – бой на бюлетини, в които не е зачертан 

отговор или са зачертани двата отговора на въпрос „да” и „не”, това, 

което току що коментирахме. Тя не е недействителна бюлетината, 

недействителна е само по отношение на единия въпрос. Аз считам, 

че абсолютно утежняваме протокола, още повече че законодателят в 

чл.  20,  т.  9  е  казал,  че  в  протокола  се  съдържа  броя  на 

недействителните  бюлетини  и  празните  пликове.  Не  по  отделни 

въпроси.  Как  е  определил  за  действителните?  В  ал.  2  е  казал:  в 

случай на гласуване по повече от един въпрос се отбелязва броя на 

действителните  с  разшифровка  за  всеки  от  въпросите.  А  за 

недействителните  няма  това  изключение  и  това  не  е  случайно. 

Утежнява много протокола, ако трябва да попълват брой бюлетини, в 

които не е зачертан отговор или са зачертани двата отговора. Ако е 

само на един въпрос,  тя не е недействителна,  тя е недействителна 

само по въпроса. Тук няма въпрос „да”, „не”. 

Считам,  че  протоколът  трябва  да  си  остане  както  е  на 

колежката Сидерова, общо. Защото законодателят го интересуват в 

крайна сметка действителните гласове.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Бойкинова.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
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Упълномощавам за две минути госпожа Мусорлиева да води.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Реално  госпожа Бойкинова  не  знам 

защо  върна  дебата  на  нулата.  Точно  преди  малко  всички 

разсъждавахме на темата, че въпросите са събрани в обща бюлетина, 

но се отчитат гласовете за всяка една. Аз нямам нищо против т. 7 да 

се сбие, да е само с две букви и ще ви кажа защо. Защото според мен 

общият брой на бюлетините, намерени в избирателната кутия в  СИК 

е еднаква и за трите въпроса. Общият брой на бюлетините, които не 

са по образец ще е еднакво за всички въпроси. Брой на бюлетините, 

които са зачертани изцяло също е еднакво за всички въпроси. Брой 

на празните пликове също е общ. Може това да се събере в буква „а” 

и както в изборите там да напишем буква „а” и да изпишем всички 

тези случаи, когато гласовете са недействителни. Буква „б”, в която 

имаш вариант да задраскаш „да” и „не” само на един от въпросите 

ще  даде  разлика  в  трите  въпроса  и  няма  да  доведе  до 

недействителност, ако е задраскано „да” и „не” на първия въпрос или 

само  на  втория,  или  само  на  третия.  Това  няма  да  доведе  до 

недействителност на цялата бюлетина. 

Току що стигнахме, Вие бяхте навън може би, стигнахме до 

извода,  че поради тази причина. И има много голям разум в това, 

което  предлагате,  това,  което  е  общо,  да  бъде  в  буква  „а”.  И 

изброяваме тези недействителности,  които ще са еднакви за трите 

въпроса.  А  в  буква  „б”  да  бъде  това  с  неотговарянето  или 

задраскване едновременно на отговорите „да” и „не” на съответния 

въпрос.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно правилно съм разбрала. Тази 

информация  на  нас  не  ни  е  нужна.  Защо  ни  е  нужна  тази 

информация,  че  има  недействителност  на  един  от  трите  въпроса? 

Това не мога да разбера.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ще  ти  обясня,  защото  иначе 

унищожаваш отговора по другите два въпроса.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Освен  това  законът  казва 

недействителни бюлетини, а не гласове. Има разлика. Защото е имал 

предвид  бюлетината,  а  не  гласа.  Член  20  казва  недействителни 

бюлетини. Има разлика от недействителен глас. Защото бюлетината 

тогава е действителна, а само гласът е недействителен по отношение 

на  третия  въпрос.  И  просто  с  тази  разбивка  на  недействителни 

гласове, което не знам какво означава, и празни пликове съвсем ще 

объркаме  протокола.  Считам,  че  много  утежняваме  протокола, 

задълбочаваме  се  върху  недействителни  гласове,  които  изобщо 

нямат опора в закона.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В дадения случай, когато говорим за 

националния  референдум  с  три  въпроса,  не  се  задълбочаваме  в 

недействителности, а отсейваме дали лицето е дало реален отговор, 

действителен  по  един  от  въпросите,  или  е  възпроизвел 

недействителна  бюлетина,  те  само  механично  са  събрани  трите 

заедно, по другия въпрос. Не може когато едно лице е отговорило с 

„да” или „не”, но само с „да” и само с „не” по два от въпросите, да му 

унищожиш  гласа,  защото  е  възпроизвел  недействителен  глас  по 

третия въпрос. Тоест, не е задраскал нищо или е задраскал и двата 

отговора.  Тоест,  ти  върна  дебата  на  абсолютната  нула,  от  която 

тръгнахме. Прочети си чл. 18, ал. 2, ако обичаш.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нека  да  чуем  сега 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам да прочета какво пише 

в чл. 20. Председателят в началото го каза и после премълча, разбира 

се,  умишлено,  тя  знае  защо.  Но  в  чл.  20  пише:  отчитане  на 

резултатите  от  секционните  комисии,  какво  трябва  да  отчетат.  И 

пише:  наименование  на  района,  номера  на  секцията,  часа  на 

започване,  броя на гласоподавателите по избирателен списък, броя 
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на  гласувалите  според  подписите  в  избирателния  списък,  броя  на 

гласувалите  според  намерените  в  кутията  пликове  и  накрая  са 

резултатите – броя на действителните бюлетини с отговор „да”. Осем 

броя  са  действителните  бюлетини с  отговор  „не”  и  девет  броя  са 

недействителните  бюлетини  и  празните  пликове.  И  после  в  ал.  2 

пише: „В случаите на гласували по повече от един въпрос (какъвто е 

нашият случай) за всеки въпрос се отбелязва броя на действителните 

гласове по ал. 1, т.  7 и 8”. Значи за всички въпроси се отбелязват 

само т. 7 и 8, а това са броят на действителните бюлетини с отговор 

„да” и броя на действителните бюлетини с отговор „не”.  Няма на 

всеки въпрос какви са недействителните разбивки. Това е желание на 

някой да направи някакъв огромен протокол и затова протоколът е 

станал 5 страници. Извинявайте, но за един такъв елементарен избор 

правим 5 страници. Попълват се само т. 7 и 8. Това го пише в закона. 

Всичко друго не е по закон.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За личен отговор госпожа 

Сидерова има думата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Личният ми отговор е, че както не е 

редно зад гърба на излязъл член да се твърди, че нарочно е затаил 

част  от  текста,  който  трябва  да  се  прочете  на  закона,  което  не  е 

вярно,  личният  ми  отговор  е,  че  вече  второ  заседание  колегата 

Емануил Христов спекулира, че аз правя големи протоколи. Нарочно 

на микрофон, за да се запише и хората да го слушат. Не правя големи 

протоколи! Колега Христов, има един предмет, който е приложение 

на  правната  норма,  действие  на  правната  норма  и  тълкуване  на 

правните норми. Систематичното място на текста на чл.  18,  ал.  2, 

който цитира колегата Ивков, означава, че всеки въпрос си е сам за 

себе  си  и  трябва  да  се  възпроизведат  съответните  отговори.  Ако 

стане това,  което Вие искате,  означава,  че ние ще зачеркнем само 

заради недействителността на отговора по един въпрос отговорите 
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по  всички  останали.  Вярно  е.  Вярно  е.  Вярно  е.  И  много  добре 

съзнавате, че е вярно, а нарочно твърдите, че не е вярно.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви, аз  мисля,  че за 

различни неща става дума, наистина. 

На  личното  обяснение  на  госпожа  Сидерова  няма  нито 

реплики, нито дуплики.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, искате ли думата?

Първо има лично обяснение на госпожа Сидерова и има второ 

лично обяснение на господин Христов, след което по изказването на 

господин Христов господин Андреев ще има реплика. Заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Моето  обяснение  е,  че  госпожа 

Сидерова  неправилно  коментира  нещата.  Чисто  и  просто  аз  ви 

прочетох какъв е чл. 20. В края на краищата всеки знае, че чл. 20 е 

след  чл.  18  и  там  пише  как  се  отчитат  резултатите.  Защо  ще ми 

казвате  какво  пише  чл.  18,  след  като  чл.  20  е  специално  за 

отчитането? И там пише, че се отчитат само действителните гласове 

с „да” и „не”, а не че се прави разбивка на недействителните гласове. 

Вие правите така, че на практика после да объркате хората. Вие може 

много добре да не го разбирате, но не е необходимо, защото няма 

такова изискване в чл.  20.  Член 20 – недействителните гласове се 

дават на един ред. Само действителните се разпределят по въпроси. 

Алинея 2 изрично го посочва.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов.

Госпожо Сидерова, Вие пак бяхте посочена, ще ползвате ли 

пак лично обяснение или можем да продължим по дебата?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Продължете,  защото всеки въпрос е 

сам за себе си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин  Андреев 

искаше думата за реплика.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз  имам реплика към господин 

Христов, защото в чл. 20 никъде не се говори за гласове, а се говори 

за бюлетини. И в случая чл. 20 се чете заедно с чл. 19, нещо, което до 

преди малко дебатирахме, а именно т. 4. Затова ние не можем общо 

да дадем недействителните бюлетини или както той твърди,  че са 

недействителните гласове, за всички въпроси, а те трябва да бъдат 

разбити поотделно. Защото реално погледнато, когато се гласува с 

една бюлетина, в която са включени трите въпроса, по същество това 

са отделни бюлетини за всеки отделен въпрос и си е отделен глас. И 

правилно колегата Сидерова, както и колегата Ивков в предходния 

дебат  развиха  тезата,  че  тогава  когато  имаме  трите  въпроса,  ние 

трябва  да  разбием  отделно  за  всеки  от  трите  въпроса  както 

действителните,  така  и  недействителните  гласове.  Защото 

бюлетината общо включва трите бюлетини.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  беше 

реплика. Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз не разбрах в ал. 2 къде прочетохте 

това  нещо,  господин  Андреев.  Тук  говорим  за  чл.  19,  а  пак  се 

връщате напред.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  А  в  чл.  20  къде  се  говори  за 

действителни гласове?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В ал. 2.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Хайде прочети ал. 2.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ами аз я четох преди малко.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Действителни бюлетини пише, а 

не действителни гласове.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  В  ал.  2  къде  видя  бюлетини:  „В 

случаите  на  гласуване  на  повече  от  един  въпрос…  (Спорът 

продължава извън микрофоните).

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля  ви!  Госпожа 

Бойкинова има думата.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  мисля,  че  ние  говорим  едно  и 

също, но явно не можем да се разберем. Първо, в заглавието пише 

„недействителни гласове и празни пликове”. Това са недействителни 

бюлетини. Аз имах възражение да имаме по разбивки. Точно това ми 

е теорията, която Вие защитавате, че ако в една бюлетина по двата 

въпроса са отговорили правилно, тя си е действителна. И затова няма 

нужда от тази разбивка, а имаме общо недействителни бюлетини. В 

случая ние ще ги изброим, както Румен го е направил в протокола. 

Тоест,  искам  да  кажа,  че  не  е  нужно  в  протокола  да  има 

недействителен глас само по трети, втори въпрос, тази бройка не ни е 

нужна,  това  искам  да  кажа.  А  ние  както  го  разбиваме  само  ще 

объркаме  хората.  Възможно  е  да  е  общо,  защото  законодателят 

изрично го  е  предвидил.  Както  е  направил изключение,  когато  са 

няколко въпроса да ни укаже, че трябва по всеки въпрос когато, така 

не е предвидил и за недействителни. Говорим едно и също.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за реплика.

РОСИЦА МАТЕВА: Репликата ми към колегата Бойкинова е 

следната:  след  като  законодателят  ми  дава  право  аз  като 

гласоподавател  да  гласувам  само  по  един  от  трите  въпроса,  а  по 

другите два не гласувам, как моя глас, когато съм гласувала валидно 

по единия от въпросите ще бъде зачетен, а по другите два – не. Как 

ще се разбере от протоколите и къде ще бъдат отнесени от членовете 

на секционните комисии?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  конкретния  случай  колегата 

Бойкинова на основата на това, което аз казах, вади съвсем различни 

коренно  противоположни  изводи.  Когато  законодателят  е 

формулирал текста на чл. 20, той е имал предвид в ал. 1 това, което 

се записва тогава,  когато референдумът е класически, само с един 

въпрос. Затова говори за бюлетина. Когато ние имаме повече от един 

61



въпрос,  той  е  казал,  че  тя  се  включва  в  една  бюлетина  и 

гласоподавателят може да гласува за един, за два, за три или за нито 

един.  В  тази  връзка  ние  трябва  да  разделим  за  всеки  един  от 

отделните въпроси гласът, когато е гласувано „да” и гласът, когато е 

гласувано  „не”.  Затова  той  говори  за  бюлетина,  която  е  равна  на 

действителен и на недействителен глас. И ние по отношение на тези 

три гласа трябва да го разделим. Не може и няма как да не разделим 

действителните и недействителните гласове.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, хайде 

да погледнем протокола. Искам да поставя няколко въпроса съвсем 

спокойно.  Аз  започвам  да  гледам,  като  казвам  своето  вътрешно 

убеждение,  че по всеки един от въпросите ние трябва да посочим 

брой  действителни,  съответно  брой  недействителни  гласове.  Но 

поставям  един  друг  въпрос.  По  всеки  един  от  въпросите  са 

формулирани рубрики разбивки – брой на бюлетините, намерени в 

избирателната кутия без плик. Тази цифра е еднаква. Буква „а” е за 

всички и няма да има разбивка.  Буква „б” – брой на бюлетините, 

които не са по образец, са общи и за трите въпроса, ще е отпред, а 

няма да е по отделните въпроси. Буква „в” – брой на бюлетините, 

които  са  зачертани  изцяло,  е  обща  цифра  за  всички  и  ще  бъде 

изнесена  отпред.  Оттам  насетне  за  всеки  отделен  въпрос  имаме 

специфики  за  бюлетини,  в  които  конкретния  отговор  е  зачертан 

изцяло или е отговорено с „да” или „не”, или не едновременно. Брой 

на празните пликове, намерени в избирателната кутия без бюлетина, 

също е общо. Така протоколът ще стане по-ефективен – тези цифри, 

които са еднакви за всички въпроси, ще бъдат изнесени отпред. То е 

и логично по време на разглеждане на бюлетините.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  опитвам  се  да  си 

изградя вътрешно убеждение и искам да кажа до къде съм стигнал. 

Аз мисля,  че ал. 2 на чл.  20 ни задължава по отношение на всеки 
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въпрос в случаите, когато в референдумите се задава повече от един 

въпрос, да обявим единствено броя на действителните бюлетини по 

т. 7 и 8 на ал. 1, т.е. отговори „да” и отговори „не”. Всяка бюлетина, в 

която е отговорено на поне един въпрос е действителна независимо 

от  това,  че  на  другите  два  въпроса  може  да  не  е  отговорено. 

Единствената аналогия, която може да се направи с минали избори, е 

тази с партийния преференциален вот. Нима там сме отчитали като 

недействителни  гласовете  на  хората,  които  не  са  посочили 

преференциален вот примерно на евроизборите? Не, отделяме ги в 

отделна графа, защото там не се казва преференции, но не считаме 

бюлетината  за  недействителна.  Няма  логика  да  броим 

недействителни гласове въпрос по въпрос. Има логика да отбележим 

общия  брой  недействителни  бюлетини  в  случаите,  когато 

бюлетината  е  недействителна  по  отношение  на  всички  зададени 

въпроси. За да приложим чл. 20, ние трябва да опишем общия брой 

недействителни бюлетини, а когато отбелязваме въпрос по въпрос, 

защото имаме повече от един въпрос, да приложим само т. 7 и 8 – 

действителни  бюлетини  с  отговор  „да”,  действителни  бюлетини с 

отговор „не”. Другите не ни интересуват. Другите не са отговорили 

точно както в случая с преференциалния вот. Могат да бъдат 40, 50, 

60  процента,  това  няма  никакво  значение,  те  не  се  отразяват  при 

изчисляването на резултата от референдума. Поне аз така тълкувам 

текстовете от закона. Това е позицията, която исках да изразя пред 

вас.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  ред  са  Бойкинова, 

Матева. Заповядайте за реплика.

РОСИЦА МАТЕВА: Не съм съгласна с изказаното от колегата 

Томов в следния смисъл. Трябва да можем да отчетем резултата за 

всеки един от трите въпроса поотделно. А за да можем да го отчетем 

поотделно  и  той  ще  зависи  от  активността  за  всеки  въпрос 

поотделно,  ние  трябва  да  можем да  отчитаме  в  една  бюлетина,  с 
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която е гласувано само по един от въпросите този действителен глас. 

Къде отиват другите два? Или когато в една бюлетина е гласувано по 

два  от  въпросите  правилно  и  е  показан  вот,  да  бъдат  отчетени 

гласовете,  а  за  третия,  ако  са  зачертани  и  двата,  само  по  третия 

въпрос ще бъде недействителна бюлетината. Защото ако за първите 

два въпроса гласоподавателят е  изразил ясно вота си,  по третия е 

зачертал и „да”, и „не”, цялата ли бюлетина е недействителна или 

само по третия въпрос? И това някак си някъде трябва да може да се 

отчита.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  разсъждавам  по  следния  начин: 

общата активност на референдума в крайна сметка зависи от броя на 

хората,  които са участвали в него,  дори да са отговорили само на 

един  от  въпросите.  Щом е  взел  бюлетина  и  е  отговорил  на  един 

въпрос,  а  не  е  отговорил  на  другите  два,  по  отношение  на  всеки 

въпрос  ние  имаме  действителни  с  отговор  „да”,  действителни  с 

отговор  „не”,  които  представляват  някакъв  процент  от  общо 

участвалите  в  референдума.  Този  процент  може  да  е  различен  за 

трите  въпроса.  Това  ще  личи  от  протокола,  защото  ние  имаме 

отговорите  „да”,  отговорите  „не”,  респективно  сбора  в  абсолютна 

честота и като процент на тези отговори с „да” и „не”. Останалите не 

са отговорили на този въпрос,  но това не означава,  че са пуснали 

недействителни бюлетини, защото може да са отговорили на някой 

от  другите  въпроси.  Възможно  е  по  един  от  въпросите  от 

референдума да се окаже, че от участниците в референдума под 50 на 

сто са отговорили с „да” или „не” на този въпрос, тогава се отчита 

този резултат. Този резултат ще бъде различен за трите въпроса, но 

изобщо не се губи възможността ние да го отчетем за всеки въпрос 

поотделно. Поне аз не виждам защо да изчезва тази възможност.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:   Колеги,  трябва  да  направим  ясно 

разграничение  какво  е  това  недействителна  бюлетина  и 
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недействителен  глас.  Недействителните  бюлетини  категорично  са 

общо и за трите въпроса. Не може да имаш недействителна по един 

въпрос. За това категорично се разбрахме.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това не е вярно.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Това  е  недействителен  глас,  има 

разлика,  т.е.  бюлетината  е  действителна,  а  само  гласът  е 

недействителен по един от въпросите.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Разбрах.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Разбрахме  го,  но  всички  говорим 

различни  неща.  И  затова  аз  съм  против  протокола,  считам,  че  в 

протокола трябва да има графа „Недействителни бюлетини”, които 

са общи за трите въпроса. А онова другото, за което вие говорите, са 

недействителни гласове, което не е изискване от закона да го има в 

протокола  и  ние  тепърва  трябва  да  решим  дали  ще  утежним 

протокола и срещу всеки въпрос ще пишем колко недействителни 

гласа има. Ако решим в този вид бюлетини да ги отразяваме, защото 

те са действителни, а само гласът не е действителен по един въпрос.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Съжалявам,  направена  е  грешка,  от 

машинописката е писано гласове, а навсякъде са бюлетини. Хайде да 

не спекулираме с тази печатна грешка, тъй като законът говори само 

за  бюлетини,  той  говори  за  гласове.  И  като  сумираш  всички 

недействителни  гласове  по  трите  въпроса,  как  ще  определиш 

контролата и как ще провериш отговарят ли ти броя на бюлетините и 

разпределените гласове по отговора „да” и отговора „не” на броя на 

гласовете. Нямаш начин. Защото едно, две или три, или тринадесет, 

петнадесет,  сто  ще  ти  се  появи  винаги  разлика,  защото  ти  си 

добавила  недействителност  на  въпроси  и  ще  получиш  повече 

действителни  отговори,  няма  да  ти  съответства  сумирането  с 

недействителните  гласове,  защото  там  ще  вкараш 

недействителността  по  всички  въпроси  и  ще  направиш   обща 

недействителност. А тази недействителност не е обща.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Грозева, 

заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това, което господин Томов се опита да 

ни обясни, че в началната част на протокола, както е изписано, от нея 

може  да  се  разбере  броя  на  гласувалите,  броя  на  действителните 

бюлетини, съответно да се правят контроли. Оттук нататък, когато 

започнем да разглеждаме въпрос по въпрос, той се опита да каже, че 

не е необходимо да утежняваме протокола. От броя на гласувалите 

по даден въпрос с  „да” и броя на гласувалите по същия въпрос с 

„не”,  от  сбора  зависи  колко  хора  са  гласували  и  дали  е  събрано 

необходимото число, за да бъде приет този въпрос или не от дадения 

протокол. Това се опита да обясни или поне аз това разбрах.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Само  от  уважение  към 

председателката,  която излезе да подготви един текст, и след него 

имаме намерение да приключим за днес. Само една минута, докато 

изготви проекта. Имайте търпение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 

внимание. Отвън направих контролите на ръка, ще ми трябват едни 

15  минути,  за  да  ги  нанеса.  Имам  усещането,  че  е  по-добре  да 

приключим за днес,  аз да ги нанеса в червено и да ги изпратя по 

електронната поща, като продължим утре от 10,30 часа.

Искам  да  кажа  и  още  нещо.  Нищо,  че  говорим  толкова 

острастено,  аз  много  се  радвам,  че  в  резултат  на  нашия  дебат 

изчистваме и изясняваме въпроси, които са важни.

Госпожо Грозева, имате да докладвате преди да приключим.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  на  вчерашното 

заседание  ви  докладвах  промяна  в  състава  на  ОИК  Бойчиновци, 

област Монтана и приехме решение № 3435-МИ/НР от 30.08.2016 г. 

В  него  в  диспозитива  е  сбъркано  името  на  председателя  на  ОИК 

Бойчиновци, като вместо Снежана е изписано Стежана. Предлагам 

66



ви да поправим тази техническа грешка, за да може да бъде издадено 

правилното удостоверение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

Грозева.

Колеги,  чухте  предложението  за  поправка  на  техническа 

грешка, имате ли коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на  ЦИК:  за –  13  (Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова и  

Таня Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 3437-МИ/НР.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание на комисията утре в 10,30 ч.

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Невена Чехларова
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