ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 408
На 4 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

I. Избори за президент и вицепрезидент на републиката
1. Регистрация на кандидатски листи в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Докладчици: Румяна Матева, Таня
Цанева, Георги Баханов, Иванка
Грозева
1а. Доклади относно проверки на кандидатски листи.
Докладчик: Камелия Нейкова
2. Проект за решение за участие на представители в изборите
за президент и вицепрезидент и националния референдум.
Докладчик: Румен Цачев
3. Доклад по разяснителна кампания.
Докладчик: Росица Матева
4. Доклад относно организацията на изборите извън страната.
Докладчик: Йорданка Ганчева
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5. Отчет и предложение на комисията за конкурса за
компютърна обработка на резултатите от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум.
Докладчик: Емануил Христов
II. Местни избори
6. Проект на решение за публикуване на числовите данни от
резултатите от проведените нови и частични избори на 2 октомври
2016 г.
Докладчик: Емануил Христов
7. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.
Докладчици: Иванка Ганчева, Мартин
Райков, Румяна Сидерова,
Ивайло Ивков
7а. Изпращане на информация за банкови сметки.
Докладчик: Камелия Нейкова
III. Други
8. Доклади по жалби и сигнали.
Докладчици: Владимир Пенев,
Камелия Нейкова
8а. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладчик: Йорданка Ганчева
9. Искания за изплащане на възнаграждения.
Докладчици: Ивайло Ивков
Румен Цачев
10. Доклади по дела.
Докладчик: Мария Бойкинова
11. Доклади по писма.
Докладчици: Севинч Солакова,
Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Румяна Сидерова,
Таня Цанев, Румен Цачев,
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Метин Сюлейман, Владимир
Пенев, Александър Андреев,
Емануил Христов
12. Разни.
Докладчик: Йорданка Ганчева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева и Бойчо Арнаудов.
Заседанието бе открито в 16,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Добър

ден,

колеги!
В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам днешното заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
В тематична рубрика „Избори за президент и вицепрезидент
на републиката“: 1. Регистрация на кандидатски листи в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и

националния

референдум, към настоящия момент се е заявила госпожа Матева,
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предполагам и дежурните от днес, както и други колеги ще
внесат своите проекти, тъй като днес е крайният срок за подаване
на документи, респективно за извършване на регистрацията; 2.
Проект на решение за участие на представители в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката

и

националния

референдум, докладчик – господин Цачев; 3. Доклад по
разяснителна кампания, докладчик – госпожа Матева; 4. Доклад
относно организацията на изборите извън страната; докладчик –
госпожа Ганчева; 5. Отчет и предложение на комисията за
конкурса за компютърна обработка на резултатите от изборите за
президент

и

вицепрезидент

на

републиката

и

национален

референдум, докладчик – господин Христов.
В тематична рубрика „Местни избори“: 6. Проект на
решение за публикуване на числовите данни от резултатите от
проведените нови и частични избори на 2 октомври 2016 г.,
докладчик – господин Христов; 7. Проекти на решения относно
промени в състави на ОИК, докладчици – госпожа Грозева и
господин Райков.
В тематична рубрика „Други“: 8. Доклади по жалби и
сигнали, докладчик – господин Пенев; 9. Искания за изплащане
на възнаграждения от ОИК, докладчик – господин Ивков; 10.
Доклади по дела – докладчик – госпожа Бойкинова; 11. Доклади
по писма, с докладчици – госпожа Солакова, госпожа Ганчева,
госпожа Нейкова, госпожа Сидерова, госпожа Цанева, господин
Цачев, господин Сюлейман, господин Андреев и господин Пенев;
и 12. Разни.
Колеги, имате ли предложения и допълнения в така
предложения дневен ред?
Първа беше госпожа Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
имам разпределена преписка отваряне на помещение но няма да
предложа решение, така че по ваша преценка, може би в „Писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точка 8а.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И по Ваша преценка отново, с оглед
на това, че присъствахме с колегата Матева на срещата на
Междуведомственото звено, ако прецените днес като точка накратко
да разкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В „Разни“ Ви
вписвам.
Следващ беше господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Предлагам т. 5 да мине на второ място, тъй като е съществена
и освен това е кратка.
И допълнително да ме включите в „Писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово, господин
Христов.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля в „Избори
за президент и вицепрезидент“ да включите Доклад относно
проверка на кандидатски листи, а в „Местни избори“ – Изпращане
на информация до Сметната палата, но може да остане и в „Писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще включа и
двете точки, госпожо Нейкова.
Първата ще бъде т. 1а, а следващата ще бъде т. 7а.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите в т. 8 – искания за
изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
господин Цачев, в т. 9.
Други предложения? – Госпожа Цанева.
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ТАНЯ

ЦАНЕВА:

Моля

Ви,

госпожо

председател,

в

Регистрация на кандидатски листи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, госпожо
Цанева. Предполагам, че и господин Баханов ще има тук доклади,
записах го и него.
Колеги, други предложения?
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Към края на заседанието промени в
ОИК Етрополе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е т. 7.
Записах, госпожо Сидерова.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, оптимистичен е дневният ни ред. Предполагам, че ако
не успеем да изчерпим всички точки днес, аз ще ги прехвърля за
утрешното заседание. Но знаем, че днес най-важна ни е т. 1 –
Регистрация на кандидатски листи в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, преди да преминем към т. 1 от дневния ред, бих искала
да направя няколко съобщения.
На първо място, от днешното заседание по обективни причини
отсъства госпожа Мусорлиева.
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На второ място, колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЧМИ01-40 от 30 октомври 2016 г. сме получили от администрацията на
президента препис от Указ № 317 от 29 септември 2016 г. на
президента на републиката, с който президентът насрочва частичен
избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол,
област Варна на 11 декември 2016 г.
За сведение, колеги.
За сведение също така е, че в „Държавен вестник“, бр. 77 от 4
октомври 2016 г., е обнародвано Постановление № 253 от 29
септември 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление №
232 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на план-сметка
за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и на национален
референдум със съответните въпроси.
И на последно място – за сведение, колеги – ви докладвам, че
днес в моя кабинет се е обадила секретарката на председателя на
Сметната палата. Председателят на Сметната палата, заедно със
заместник-председателя на Сметната палата предлагат в спешен
порядък Централната избирателна комисия и Сметната палата да
проведат работна среща с оглед уточняване на контрола върху
бюджетните средства по повод произвеждането на предстоящите
избори и национален референдум. Централната избирателна
комисия е наясно с важността на този въпрос. Предложението беше
срещата да се проведе утре сутрин, но ние сме в обективна
невъзможност да я проведем утре сутрин, поради тегленето на
жребий, поради което, колеги, съгласувахме среща утре в 16,00 ч.
тук.
Информирам ви за тази среща за утре.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
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1. Регистрация на кандидатски листи в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Първи докладчик в зала – госпожа Матева.
Колеги, докато бъде публикуван проектът на решение във
вътрешната мрежа, ще помоля първи докладчик по тази точка да
бъде госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, в папка с моите инициали ви предлагам проект на
решение относно регистриране на кандидатска листа за президент
и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен
комитет, представляван от Николай Тошков Енчев за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6
ноември 2016 г.
Постъпило е предложение от инициативния комитет. Към
предложението са приложени заявление-декларация – Приложение
№ 67-ПВР както от предлагания за президент Пламен Василев
Орешарски, така и заявление-декларация от предлагания за
вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов. Представен е списък,
съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5004
избиратели, подкрепящи регистрацията, както и в структуриран
електронен вид, представен на технически носител.
Регистрацията се извършва в условия на неприключила
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи
регистрацията на инициативния комитет, раздел VІ, т. 22 от Решение
№ 3441-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 ви предлагам Централната
избирателна комисия да регистрира за кандидат за президент
Пламен Василев Орешарски, със съответното ЕГН и адрес, и
кандидат

за

вицепрезидент

съответните данни.

Данаил

Стоянов

Папазов,

със
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Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3714-ПВР.
Имате ли още доклади?
ТАНЯ ЦАНЕВА: По тази точка нямам.
Госпожо Матева, публикувани ли са Вашите?
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви проект № 3699 в
папката с моите инициали. Това е предложение за регистриране на
кандидатска листа от Реформаторския блок.
Постъпило е такова, подписано от пълномощник Веселина
Кирилова,

която

е

пълномощник

на

представляващите

коалицията, заведено под № 18 от 3 октомври 2016 г. в регистъра
за кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в
изборите за 6 ноември, за регистрация на кандидат за президент
Трайчо Димитров Трайков, с посочено ЕГН и постоянен адрес, и
кандидат за вицепрезидент Съби Иванов Събев, с посочено ЕГН и
постоянен адрес.
Към предложението са приложени: заявление-декларация
по чл. 318, което представлява Приложение № 67 от изборните
книжа, подписано от Трайчо Димитров Трайков и заявлениедекларация, подписано от Съби Събев. Също така заверено копие
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от пълномощно от представляващите коалицията в полза на
Найден Зеленогорски,

Борислав Миланов, Билгин Якубов,

Пламен Величков Кръстев и Емил Мачиков, които от своя страна
са упълномощили Веселина Кирилова Кирилова да представлява
коалицията и е представено заверено копие от това пълномощно.
Налице са изискванията на чл. 318 от Изборния кодекс и на
Решение № 3441- ПВР от 1 септември 2016 г., поради което ви
предлагам да вземем решение, с което да регистрираме за
кандидат за президент на републиката Трайчо Димитров Трайков
и за кандидат за вицепрезидент Съби Иванов Събев с посочени
съответно ЕГН и постоянен адрес на всеки от тях, като издигнати
от коалиция Реформаторския блок.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3715-ПВР.
Госпожо Матева, следващ проект.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият проект е с № 3701 за
регистриране на кандидатска листа, издигната от инициативен
комитет.
Постъпило

е

предложение

от

инициативен

комитет,

подписано от Виторио Бисеров Миланов, регистриран с Решение
№ 3606-ПВР от 24 септември 2016 г. на ЦИК, заведено под № 8 на
28 септември 2016 г. в регистъра на кандидатите за президент и
вицепрезидент на републиката, за регистрация на кандидат за

11
президент Бисер Георгиев Миланов, с посочено ЕГН и постоянен
адрес, и кандидат за вицепрезидент Красимир Петров Настев, с
посочено ЕГН и постоянен адрес.
Към предложението са приложени: заявление-декларация по
чл. 318, подписано от Бисер Миланов, и заявление-декларация по
чл. 318, , подписано от Красимир Настев; списък, съдържащ трите
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3681 избиратели,
подкрепящи регистрацията на независимите кандидати.
От протокол с вх. № ПВР-04-03-33 от 4 октомври 2016 г. на
ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ е извършена проверка на списък на
избиратели, подкрепящи регистрацията и се установява спазването
на разпоредбата на чл. 320 от Изборния кодекс за наличие на 2500
избиратели,

подкрепящи

регистрацията

на

независимите

кандидати.
Налице са изискванията на чл. 318 от Изборния кодекс и
Решение № 3441-ПВР на ЦИК, поради което ви предлагам
Централната избирателна комисия да вземе решение да регистрира
за кандидат за президент Бисер Георгиев Миланов, и за кандидат за
вицепрезидент

Красимир

Петров

Настев,

издигнати

от

Инициативен комитет, представляван от Виторио Миланов, с
посочени ЕГН и постоянен адрес.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
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Колеги, това е Решение № 3716-ПВР.
Когато

имате

възможност

за

други доклади,

ще

ме

индикирате, госпожо Матева.
Продължаваме с:
1а. Доклад относно проверката на кандидатските листи.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали с
вх. № ПВР-04-0334 от 4 октомври е постъпило писмо от Главна
дирекция ГРАО относно извършена проверка на кандидатски листи
за президент и вицепрезидент, съгласно т. 5 от наше Решение №
3446 от 7 септември. Към писмото е приложен протокол от ГД
ГРАО и списък с данните по т. 5 от нашето решение, от което е
видно, че всички кандидати, които са били предмет на проверка,
отговарят на изискванията да бъдат регистрирани като кандидати за
президент и вицепрезидент на републиката.
Докладвам ви това писмо за сведение.
Също така ви моля да погледнете в ексел формат таблицата с
кандидатски листи, тъй като, ако си спомняте, взехме протоколно
решение на части да ги изпращаме, които да бъдат изпратени за
проверка по т. 5. Това са всички кандидатски листи, които са
постъпили до 14,30 ч. на днешния ден.
Уведомявам ви, че в 15,40 ч. съм ги изпратила на Главна
дирекция ГРАО с писмо със стандартен текст, така че ви моля сега
за последващо одобрение. Изпращането е, за да може своевременно
да бъде извършена проверката, тъй като в нашето решение № 3446
сме приели, че проверката трябва да бъде извършена до 17,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
В допълнение на Вашия доклад писмото дойде и за подпис, аз
го подписах, заедно с госпожа Солакова, на него му е даден и
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изходящ номер, за да може днес в рамките на деня да се извърши
проверката.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, току-що изтече срокът за подаване на документи за
регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката. Предполагам, че в момента все още
се приемат документи на онези, които са били в Централната
избирателна комисия преди 17,00 ч. Съвсем скоро ще знаем
колко кандидат-президентски двойки имаме.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
5. Отчет и предложение на комисията за конкурси за
компютърна обработка на резултатите

от изборите за

президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, в моята папка във вътрешната мрежа има още една
папка – КО 2016. Ще ви помоля да влезете в тази папка, има
четири файла. Вторият файл, наречен „Окончателен протокол
класиране“

е

същественият,

фактически
който

последният

обобщава

всички

протокол
неща,

и

които

найсме

направили, включително и това, което съм докладвал в първия ни
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протокол относно отварянето на офертите. Ще го преразкажа
съвсем накратко, тъй като е три страници.
Знаете, че на 27-и изтече срокът за подаване на офертите.
Беше получена само една оферта от „Информационно обслужване“
АД и на тази дата Централната избирателна комисия избра
работна комисия в състав, освен мен, бяха включени и Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Росица Матева и Мартин Райков.
Комисията в този състав отвори офертите, отчете, че всички
необходими по списък документи са представени. Съответно
кандидатът беше допуснат до следващото изискване, а именно да
направи визуализация на програмния продукт, който ни предлага.
Това беше извършено на 30 септември в тази зала. Присъстваха и
други колеги, освен самата комисия. За това нещо има протокол
от 30-и, който също е качен в тази папка, но няма да го
докладвам, тъй като резултатите от него са включени и в този
протокол.
След

визуализацията

работната

комисия

за

конкурса

извърши оценка на техническата част на проекта, в която се
включваха три показателя и самата оценка можете да видите от
предложения файл, който се намира на първо място и пише
„Методика“. Там са обобщени оценките от всички членове. Там е,
разбира се, и крайният резултат и впоследствие отварянето на
офертата, което се извърши във вчерашния ден от 16,00 ч. При
отварянето на офертата стана ясно, че предложената цена е 2 млн.
460 хил. лв. без ДДС за компютърната обработка и 40 хил. лв. без
ДДС за бюлетините, което се побира в рамките на определената
сума в нашите условия, ред и срокове.
Като единствен представител, получава максималния брой
от 30 точки, тъй като няма друга база за сравнение. Крайната
осреднена оценка е 93,2 точки от максимума 100 точки.
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Във връзка с това и на основание раздел II, т. 19 от
условията, реда и сроковете, които Централната избирателна
комисия утвърди, работната група, която е определена с
протоколно решение от 27 септември 2016 г. на ЦИК, предлага на
Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да
потвърди резултатите от конкурса, съдържащи се в този протокол
и да определи за спечелил конкурса „Информационно обслужване“
АД.
Неразделна

част

от

този

протокол

са

съответно

предидущите протоколи от 27 септември, от 30 септември,
настоящия протокол от 4-и за отваряне на предложената цена за
извършване на услугата, и съответно обобщената таблица за
самите

оценки

на

представителите

от

работната

група.

Протоколът е подписан и би трябвало вече да е качен в нашия
сайт към архива на конкурса.
В тази връзка предлагам Централната избирателна комисия,
както е и предложението в този протокол, да одобри действията
на работната комисия и да одобри предложението, което е
направила,

за

обявяване

на

спечелил

конкурса

фирма

„Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Христов.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Тогава нека да одобрим работата на комисията, която
назначихме и окончателния протокол на класирането.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В тази връзка, пак в същата папка има
проект за решение. Той е кратък, ще прочета само диспозитива, тъй
като в мотивите се цитират именно тези протоколи, за които ви
казах и основанията на комисията.
Предлагаме

решението да възложим на „Информационно

обслужване“ компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от
гласуването и издаването на бюлетини на ЦИК с технически
носители за резултатите от гласуването в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на националния референдум на
6 ноември 2016 г.
И т. 2, че Централната избирателна комисия председателя на
Централната избирателна комисия и главния счетоводител да
подпишат договора с „Информационно обслужване“ АД за
компютърна обработка на данните, да не изреждам целия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3717-ПВР/НР.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
2. Проект на решение за участие на представители в
изборите

за

президент

и

вицепрезидент

и

националния

референдум.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам ви проект на решение,
намиращо се в папката с моите инициали, относно условията и реда
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за участие на представители на партии, коалиции и инициативни
комитети в изборите и в националния референдум на 6 ноември.
Този проект е изготвен в съответствие с обсъждането, което
беше направено по него и може да се запознаете в този му вид, в
който са направени съответните корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Прощавайте,

господин Цачев, упълномощавам госпожа Солакова да води.
РУМЕН ЦАЧЕВ: В т. 1 и 2 като основни положения става
ясно, че партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в
изборите или в референдума могат да има свои упълномощени
представители

в съответствие

с тяхната

регистрация

или

едновременно в случаите, когато са регистрирани за изборите и
за националния референдум.
В т. 2 вземаме отношение по въпроса, че инициативните
комитети, които са регистрирани и са издигнали кандидатска
листа за президент и вицепрезидент, съответно са регистрирани за
националния

референдум,

могат

да

упълномощят

свои

представители.
В т. 3 е лимитиран броят на представителите, съобразно
изискванията на Изборния кодекс за страната. Тук, колеги, казваме
за страната броя на избирателните секции в района, тъй като е ясно,
че законовият текст е броят на избирателните секции в страната, но
предвид обхвата с оглед регистрацията им в съответния район при
изборите, съобразяването трябва да бъде спрямо броя на секциите в
съответния район. А извън страната – броят на секциите извън
страната. Това е не с оглед упражняване на техните права, а с оглед
броя на представителите в района, съобразен с броя на секциите.
Ще продължа до т. 6, където е реда за упълномощаването и
тогава предлагам да обсъдим от 1 до 5.
Казваме

като

общо

положение,

че

в

изборния

ден

представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в
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страната и извън страната. По предложение на колегата Сюлейман
направихме това уточнение с оглед техните права. Обръщам
внимание. Както и че в избирателната секция може да присъства
само един представител на всяка партия, коалиция и инициативен
комитет.
В т. 5 уточняваме, че представителите упражняват своите
права в съответствие с регистрацията на партията, коалицията и
инициативния комитет, а именно за участие в изборите или за
участие в информационно-разяснителната кампания на националния
референдум или и за двете неща – за изборите и референдума
заедно, когато една партия е регистрирана както за изборите, така и
за участие в кампанията за националния референдум.
Предлагам по тази част от решението, ако има въпроси, можем
да

ги

дискутираме,

след

което

да

видим

как

става

упълномощаването.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, проектът ни беше
представен до т. 5. Давам думата за разисквания. Не виждам
желаещи, продължаваме нататък.
Колега Цачев, продължете.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Дори и да няма в момента някакъв въпрос по
тази част, разбира се във всеки един момент можем да обсъдим.
От

т.

6

нататък

обхващаме

въпросите,

свързани

с

упълномощаването, списъците, които се изготвят, въз основа на
упълномощаването и тяхното представяне в РИК и Централната
избирателна комисия.
Упълномощени представители на всяка партия, коалиция и
инициативен комитет могат да бъдат български граждани с
избирателни права. Този въпрос го обсъдихме и приехме да бъде в
тази редакция и да вземем отношение по въпроса кои могат да бъдат
упълномощени

представители

избирателни права.

–

българските

граждани

с
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Представителите, съобразно закона, се упълномощават с
писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и
дата на пълномощното, поне такова е изискването на закона. Като в
пълномощното субектите, които участват в изборите и имат свои
представители, трябва да посочат дали за изборите или за
националния референдум е упълномощаването, или едновременно за
изборите

и

националния

референдум,

предвид

впоследствие

упражняването правата на упълномощените представители. Като
представителите

могат

да бъдат

упълномощени и с общо

пълномощно, а не всеки един поотделно с отделно изрично
пълномощно. Законов текст.
Пълномощните се подписват от представляващите партиите и
коалициите, или от упълномощени от тях лица, като в случая когато
лицата са упълномощени трябва да се представи и пълномощно в
полза на упълномощеното лице. Слагаме, колеги, все пак за яснота,
да не се натоварват и участниците, че не се изисква нотариална
заверка на пълномощните. Да не си помисли някой, че е необходима.
Не е необходима такава.
Освен пълномощните, всяка партия, коалиция и инициативен
комитет изготвя и списък на своите представители. Този списък
трябва да бъде изготвен на хартиен носител, както и на технически
носител в ексел формат, така го обсъдихме, който образец на списък
е приложение към решението. И трябва да има съответствие между
вписването между хартиения и техническия носител, като поредност
на вписване на представителите. Това е с оглед проверката на
лицата, която впоследствие ще бъде осъществена.
Подписването на списъка се осъществява по същия ред, по
който се извършва и самото упълномощаване, подписването на
пълномощното.
В списъка се вписват тези данни, които се вписват в
пълномощното, а именно: поредния номер, трите имена, ЕГН, номер
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и дата на пълномощното на упълномощеното лице, като се отбелязва
по

същия

начин

дали

за

изборите

или

референдума

е

упълномощаването, или и за двете неща заедно. Като подчертаваме,
че партиите, които са регистрирани както за изборите, така и за
националния референдум едновременно, представят един общ
списък на своите представители. Не е необходимо да се представят
два отделни списъка и лицата да бъдат различни. Представя се един
общ списък с едни и същи лица, упълномощени и за изборите, и за
референдума.
Така изготвеният списък на хартиен носител, се подписва и
подпечатва от представляващия партията и коалицията лице, или от
упълномощен представител, и се предава, заедно със списъка, който
е на технически носител и е в ексел формат до 4 ноември
включително на Районната избирателна комисия, съответно на
Централната избирателна комисия за секциите извън страната.
Подчертаваме тук, че не се приемат сканирани списъци на
технически носител, тъй като сканираните списъци трябва да бъдат,
от една страна, преписвани, за да бъдат формирани в този вид, който
ние поставяме като изискване в ексел формат, а също така няма да
може да бъде извършена и проверка на лицата, които са вписани в
този списък.
След което идват действията по осъществяване на проверка, а
тази проверка обхваща дали лицата, които са упълномощени за
представители, отговарят на изискванията да имат избирателни
права, както и проверка относно въпросите, свързани с това, че едно
лице може да бъде упълномощен представител само на една партия,
коалиция и инициативен комитет за изборите, съответно за
националния

референдум.

Това

ще

рече,

че

когато

един

представител е упълномощен за изборите, той би могъл да бъде
представител за референдума и обратно. Тези въпроси са засегнати в
т. 22 и 24 към края на решението. И другата проверка, която се
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извършва, това е по отношение на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс,
знаете, няма да цитирам в момента какви са ограниченията – че не
могат да участват в друго качество. Изброени са в текста на закона.
И след като се извърши тази проверка, районните избирателни
комисии, съответно Централната избирателна комисия приемат
решение и публикуват списъка на лицата, за които не са установени
нарушения на изискванията. Този списък се публикува на интернет
страницата на съответната комисия. Като форма и като съдържание
списъкът за публикуване е даден и се намира в Приложение № 2 към
решението. Този образец не е прилаган досега, но предлагам да има
такъв образец, за да има яснота какво трябва да включва списъкът.
По-нататък, съобразно закона, партиите и коалициите могат до
изборния ден да прилагат допълнителен списък за упълномощаване
на още представители, съобразно спазване на изискванията за
техния брой, предвид броя на избирателните секции. Тези
допълнителни представители се упълномощават по реда, който
упоменах преди малко, както и партиите и коалициите, и
инициативните комитети могат да оттеглят пълномощните на свои
представители, като за оттеглянето следва да представят в
съответната комисия писмени доказателства, че пълномощното е
оттеглено.

В този случай в публичния списък се отбелязва към

номера на пълномощното и датата, че пълномощното е оттеглено.
Прави се такова отбелязване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Цачев. Ще Ви помоля да спрете за момент до момента,в
който се възстанови кворумът в залата.
Продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, приключвам в тази част от
решението с т. 15, в която ние казваме, че при произвеждане на нов
избор за президент и вицепрезидент упълномощените за първия
избор представители, чиито кандидати участват в новия избор,
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запазват статута си, а партиите, коалициите и инициативните
комитети биха могли между двата избора да упълномощят свои нови
представители.
Това е редът, който засягаме в решението между т. 6 и т. 15 по
отношение на пълномощните, списъците, представянето и вида, в
който се представят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, до т. 15
включително някакви забележки, предложения, коментари? – Не
виждам.
Продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, от т. 16, това са само две точки, но
това са правата и задълженията на представителите – т. 16 и 17.
Точка 16 са правата. Тези права се отнасят за представителите
както за изборите, така и за националния референдум. Те са
съобразно закона, няма да ги зачитам, вписани са в решението и
нямат промени в Изборния кодекс в актуалната му редакция.
Предлагам в последната буква „е“ на т. 16 да впишем, че
представителите, които са упълномощени в информационноразяснителната кампания за националния референдум, могат да
изразяват становища и да участват в обсъждания и други прояви по
въпросите за националния референдум. Всъщност това са част от
техните,

може

би

основни

права,

свързани

от

тяхното

упълномощаване до изборния ден, наред с другите права, които
имат, съобразно случаите, посочени в Изборния кодекс.
В т. 17 ние указваме на представителите, че все пак те трябва
да знаят и са длъжни да спазват реда при протичане на гласуването в
избирателната секция, да не пречат на гласуването, да изпълняват
указанията

на

председателя

и

решенията

на

секционната

избирателна комисия.
Това е този раздел, свързан с правата и задълженията на
представителите.
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След което, колеги, взимаме отношение по легитимацията да
имат яснота и отличителните знаци, които следва да имат, и как да
се легитимират в случаите, когато това е необходимо. Знаете, че не
се издават удостоверения на представителите, те се легитимират с
пълномощно от партията, коалицията и инициативния комитет и
това казваме в решението. Като представителите на партиите,
коалициите и инициативните комитети следва да носят в изборния
ден и отличителен знак, който ние сме приели с решение, което е
посочено в настоящото решение.
Взимаме отношение и по въпроса, че представителите, които
не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират, се
отстраняват от избирателната секция с решение на секционната
комисия.
Колеги, предлагам и да вземем отношение, който е по въпрос,
който е малко страничен, но все пак може би тук е най-подходящото
място, с което да кажем, че представителите на инициативния
комитет, както и представляващия инициативния комитет се
легитимират с документа си за самоличност и с удостоверението,
което е издадено, за регистрацията на инициативния комитет. За тях
не е необходимо да се издават изрини пълномощни, а мисля, че не е
редно и няма как. Достатъчно е те да се легитимират с документа си
за самоличност и с удостоверението, което се издава за регистрация,
тъй като може би те ще бъдат измежду основните лица, които ще
участват както в изборния ден по отношение на неговото протичане.
Това е т. 18 в абзац втори. Мисля, че е добре да вземем отношение
по този въпрос, за да не възникват въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз би искала да поставя въпроса не е ли
добре да се изчисти пълномощното и съответно удостоверението за
регистрация на Инициативния комитет – дали трябва да бъдат в
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оригинал, или в някакво заверено копие. Защото смятам, че чисто
практически това би породило много проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Иванова.
Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз мисля, че е ясно, че не може да бъде и
няма как да е в оригинал, но не е необходимо да го казваме изрично,
че копието трябва да бъде дори заверено.
Говорим за пълномощното или за удостоверението?
КАТЯ ИВАНОВА: И за пълномощното, и за удостоверението.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, знаете, че представителите могат да
бъдат упълномощено с общо пълномощно. Пълномощното, ако е
изрично за едно лице, той ще си го носи в себе си. Ако е общо
пълномощно, според мен няма нужда от изрична заверка, ако го
направят добре. Но именно затова имаме публикуван списък на
представителите. Неговата цел е тази – да се види, че едно лице е
упълномощено там и го има в списъка.
Според мен надали съществува риск точно за целта да има
проблем с пълномощните. Лично за мен няма нужда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Доколкото

разбирам, въпросът съдържа и предложение в себе си да изпишем
копие или заверено копие от пълномощно и съответно заверено
копие от удостоверение.
КАТЯ ИВАНОВА: Точно това имах предвид, за да не се
пораждат каквито и да било спорове и да се поставя този въпрос, да
се ангажира вниманието на съответните комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги?
Няма как в оригинал. Заверено от лицето – това ли да подложа
на гласуване?
КАТЯ ИВАНОВА: Да.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам
на гласуване по т. 18, параграф 1 и 2, относно пълномощно,
съответно удостоверение, да се допълни със „заверено от лицето
копие“.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – 5 (Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло
Ивков, Мартин Райков и Румен Цачев).
Колеги, не се прие това предложение, но аз считам, че то ще
се прилага точно по начина, по който ние не го изписахме в т. 18,
параграф 1 и 2.
Моля продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: И по отношение на легитимацията и
отличителните знаци приключваме с това, че когато има спорове в
секционната избирателна комисия, свързани с представителите,
тези спорове се решават от комисията, а решението на секционната
комисия може да се оспорва пред районната, съответно пред
Централната избирателна комисия, които се произнасят незабавно,
а техните решения са окончателни.
Това са въпросите относно легитимацията.
Следват общи разпоредби, които са и по-нови, свързани с
упълномощаване

на

представителите

на

партиите

и

коалициите,където даваме яснота по отношение на някои забрани в
част от тях. И обратното – какви могат да бъдат и какво могат да
извършват, като казваме, че представителите не могат да бъдат
придружители на избиратели.
Даваме яснота в т. 22, колеги, че едно лице може да бъде
упълномощен представител само на една партия, коалиция и
инициативен комитет за изборите, съответно за националния
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референдум. Това е свързано и с обхвата на проверките, а и с оглед
повдигане на въпроси представителите къде могат, в кои случаи и
за какво да бъдат упълномощен.
В т. 23 предлагам да укажем, че в случаите, когато партия и
коалиция,

регистрирана

и

за

изборите,

и

за

националния

референдум, упълномощава един представител за изборите и за
референдума едновременно. Това го казваме при списъците, но тук
с оглед самото лице.
В т. 24 взимаме отношение по чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс
– какви не могат да бъдат, тоест като лица, които участват в друго
качество в изборния процес. И съответно, че представителите на
партии и коалиции запазват своя статут до обявяване на
резултатите от изборите и националния референдум, както и че не
се издават удостоверения на упълномощените представители за
гласуване на друго място за яснота, свързани с такива питания.
Това е проектът на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Цачев.
Колеги, имате ли коментари по проекта на решение?
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Бих искал, ако докладчикът си спомня,
тъй като това за трети път влиза и имахме дебати по две или три от
точките, които в момента не можах да видя внимателно, защото не
си отворих компютъра, ако може да ни припомни, за да видим как
са решени тези въпроси. Мисля, че единият беше за проверките.
Другите не си ги спомням. Още един или два въпроса имахме
спорни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

господин Ивков.
Заповядайте, господин Цачев.

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Повечето от нещата, които са направени в
тази редакция на решението, са редакционни.
По отношение на проверките – да, това беше един от
основните въпроси, но, както виждате, проектът на решение
обхваща извършване на проверки.
Отпадна в решението един текст, който беше в т. 23 от
решението, и който ще ви го зачета. Преценихме при обсъждането
да отпадне. Той е свързан не със забраните, а с даване на яснота, че
едно и също лице може да бъде едновременно представител на
партия, коалиция или инициативен комитет. Няма го и затова го
зачитам: „Едно и също лице може да бъде едновременно
представител на партия, коалиция и инициативен комитет,
регистрирани за участие в изборите, на една партия и съответно на
друга партия, коалиция и инициативен комитет, участващи в
информационно-разяснителната

кампания

на

националния

референдум.“ Но това нещо се подразбира от други текстове в тази
част на решението.
Това са двете по-съществени неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Цачев.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Първо по чл. 23 – когато партия или

коалиция е регистрирана за участие в изборите и ползва
регистрацията си за информационно-разяснителната кампания,
упълномощава един представител за изборите и референдума
едновременно. Защо? Откъде идва това нещо? Защо да има само
един представител? Аз не мога да разбера кое налага това
ограничение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Защото в секциите не могат да бъдат двама
души от една и съща партия.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е едното.
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Освен това думата „едновременно“ я използваме доста често,
включително и в т. 10. Предлагам да отпадне. Доста е дълго и сега
ми избяга точният текст, но пише „когато са регистрирали
представители едновременно за“. Мисля, че е достатъчно да
напишем

„за

изборите

и

за

референдума“,

без

думата

„едновременно“, защото е излишна. Но това е редакционна промяна.
А с 23 не съм съгласен. Може в помещението да има само един
техен представител, но не да упълномощят само един представител.
Така че не ми се струва прецизен текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Аз

поддържам

направеното

предложение от автора на решението. Ние в работна група го
обсъдихме. Думичката „едновременно“ не е само редакция, а тя
изменя целия смисъл. Трябва да се знае, че и който се е
регистрирал за избора и за референдума, има право на един
представител в секция, а не и за референдума представител, и за
изборите представител. Това е идеята и затова тази дума
„едновременно“ означава това и я има навсякъде в текстовете.
Има го в т. 23, сигурно има и в друг текст по този начин.
Поддържам докладчика и държа да остане така, както е.
Защото иначе ще увеличим неимоверно броя на лицата, които ще
присъстват и пресират избирателите.

Представяте ли си да

присъства едно голямо число и избирателят трябва да влезе,
вижда огромно число хора, вместо секционната си комисия и
масата за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Държа си на предложението, правя го

формално – да отпаднат думите „едновременно“ в т. 9, абзац 4,

29
който

гласи

регистрирани

буквално
за

следното:

участие

„Партиите

едновременно

и
в

коалициите,
изборите

и

Реформаторския блок, изготвят един общ списък на свои
представители, упълномощени едновременно за изборите и за
референдума“. Първо, тук е абсолютно излишна тази дума и има
заблуждаващ ефект, защото те не са едновременно упълномощени и
няма смисъл едновременно да са упълномощени.
Правя предложение да отпадне от чл. 9, абзац 4, а също така и
от т. 23 думите „едновременно“. Освен това има и тавтология.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, по първото предложение на господин Ивков?
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Преди да преминем към гласуване, ако,
колеги, ви се струва чисто редакционно не както трябва, но
смислово няма как да го променим, точно това искаме да кажем,
бихме могли да кажем, че партиите и коалициите, регистрирани за
участие в изборите и за референдума, но да стане ясно по този
начин, че заместваме думичката „едновременно“, но дори без нея и
за да няма повтаряне „изготвят общ списък на своите представители,
упълномощени едновременно за изборите и за референдума“. Ще
избегнем повторението на тази дума.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако мога да поясня – не само редакционна
ми е забележката. Считам, че „едновременно“ означава най-малко
две неща, които се случват по едно и също време. Тук нямаме
изобщо коментар за такива неща. Думата „едновременно“ просто я
считам смислово за излишна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Стана ясна тезата Ви – не е редакционно предложението, то е и
съдържателно и смислово, с което мисля, че всички в тази зала сме
съгласни.
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Колеги, по предложението по т. 9 – абзац последен, второто
„едновременно“, а именно след „упълномощени“…
ИВАЙЛО ИВКОВ: И двете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

И

двете

„едновременно“ да отпаднат.
Колеги, подлагам го на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 2 (Цветозар Томов и
Ивайло Ивков); против – 15 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Колеги, не се прие това предложение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз си оттеглям предложенията, защото са
само губене на време. Ясно е, че няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения по така предложения ни проект на
решение? – Не виждам.
Може би да погледнем и приложенията, преди да го подложа
на гласуване.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, приложенията № 1 и № 2 са в
същата папка.
Приложение

№

1

е

списъкът

на

упълномощените

представители. Не сме имали такъв образец, предлагам да имаме, за
да има яснота за реквизитите, които трябва да бъдат обхванати от
този списък. Когато се прилага един списък, той трябва да бъде и
едно обръщение от кого и до кого. Той се представя до районните
избирателни

комисии,

пред

районните

и

съответно

пред

Централната избирателна комисия за секциите, извън страната.
Вписват

се

данните

за

лицата

и

партията,

коалицията

и
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инициативният комитет, от чието име се представят. В текстовата
част те представят за публикуване на интернет страницата този
списък, упоменава се броят на представителите. И в този списък
най-напред се посочва дали за изборите, дали за националния
референдум се отнася или едновременно за изборите и за
националния референдум в случаите, когато регистрацията е и за
двете неща.
По-нататък следва образец в табличен вид на данните, които
трябва да съдържа списъкът, а именно: № по ред, имената на
упълномощения представител, ЕГН, номер и дата на пълномощното.
Такива са изискванията както на закона, така и вписаните в нашето
решение реквизити. Следват

подпис и печат на партията,

коалицията, съответно на представляващия инициативния комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Не виждам коментари.
Представете и второто предложение, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, Приложение № 2 е списъкът за
публикуване на съответната интернет страница на РИК, както и на
Централната избирателна комисия. Той съдържа две части. В
едната част, казваме най-напред къде се публикуват, в кои раздели
на интернет страницата, а именно в Регистри. И по какъв начин
трябва да изглежда наименованието, заглавието на този списък за
публикуване.

Именно номерът по ред,

датата

и партията,

коалицията, която го представя за публикуване. Това трябва да се
вижда в заглавната страница по поредност при публикуването. И
след това в табличен вид е дадено съдържанието на списъка на
упълномощените представители с поредни номера, трите имена,
номер и дата на пълномощното.
Това са реквизитите, които той съдържа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
колега.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,
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По така предложените ни приложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение, ведно с приложенията към него.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 2
(Ивилина Алексиева и Ивайло Ивков).
Колеги, това е Решение № 2718-ПВР/НР.
Колеги, по т. 1 има ли готовност?
РОСИЦА МАТЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.
Господин Ивков, ще моля по-бързо да реагираме за
отрицателен вот. Аз погледнах и не видят.
Заповядайте, направете си отрицателния вот.
Прощавайте, госпожо Матева.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не подкрепих това решение, както няма
да подкрепям и други решения, когато очевидни подобрения на
текста се предлагат и само за това, че в работна група нещо се е
обсъдило или само защото просто се обединяваме по мнозинства, не
се правят дори и дребни промени.
И ви давам само един пример за вътрешно противоречие на
това решение, че т. 9 от решението примерно, говори за списък от
представители, а т. 23 казва, че може един представител да
регистрират.
Тази твърдост в позициите на докладчик или на работни групи,
когато очевидно може да се подобри, аз няма да я толерирам. Затова
ще гласувам „против“ целите решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Преминаваме към:
1. Регистрация на кандидатски

листи в изборите за

президент и вицепрезидент на републиката.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проектът за решение е в папка с
моите инициали с № 3706.
Постъпило е предложение, подписано от Огнян Славчев
Цветков, представляващ Инициативен комитет, регистриран с
Решение № 3607-ПВР от 24 септември 2016 г. на ЦИК, заведено под
№ 19 на 3 октомври 2016 г. в регистъра на кандидатите за президент
и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г. за
регистрация на кандидат за президент Пламен Панайотов Пасков, с
посочено ЕГН и постоянен адрес, и кандидат за вицепрезидент
Светозар Стоянов Съев, с посочено ЕГН и постоянен адрес.
Към предложението са приложени: заявление-декларация по
чл. 318 – Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от
Пламен Панайотов Пасков; и заявление-декларация по чл. 318,
подписано от Светозар Стоянов Съев. Приложен е и списък,
съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени
3258 избиратели,

подкрепящи

регистрацията

на

независимите

кандидати за президент и вицепрезидент.
От протокол с вх. № ПВР-04-03-36 от 4 октомври 2016 г. на
ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списъка на
избиратели, подкрепящи регистрацията и се установява спазването
на разпоредбата на чл. 320 от Изборния кодекс за наличие на 2500
избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати.
Налице са изискванията на чл. 318 и Решение № 3441-ПВР,
поради което ви предлагам да вземем решение да регистрираме за
кандидат за президент Пламен Панайотов Пасков, с посочено ЕГН и
постоянен адрес, и Светозар Стоянов Съев, с посочено ЕГН и
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постоянен адрес, издигнати от инициативен комитет, представляван
от Огнян Славчев Цветков.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, това е Решене № 3719-ПВР.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
3. Доклад по разяснителна кампания.
Отново сте Вие, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, както се разбрахме във вчерашното заседание, днес
работната група по разяснителната кампания се събра в 13,15 ч.,
както бяха уведомени колегите, така и в 16,00 ч. за среща с
представители на двете групи фирми, които са спечелили
обществените поръчки, за да подпомагат Централната избирателна
комисия по подготовка и излъчване на разяснителна кампания и
извършване на разяснителната кампания.
В тази връзка ще ви помоля за малко да се върнем към
вчерашното заседание, когато гласувахме проекта на писмо с
отговори на едната от фирмите, които изискваха от нас вземане на
решение, като предлагам към зададените от тях ключови думи, при
които при изписване в Гугъл най-отгоре ще излиза страницата на
ЦИК, да добавим и тези, които включихме в т. 2, а именно
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ключовите думи за мониторинга, тъй като те не се съдържат в това
послание. Така също добавяме телефоните на колегите, които
определихме, за връзка за Фейсбук и за интернет комуникацията в
писмото. И механизма, по който да се одобрява от страна на ЦИК
текстовете за медии, които те ще обработят, предложат и
публикуват. Предлагам ви да одобрим за връзка да съм аз като
ръководител на групата, и тримата говорители, като всички
текстове, които евентуално ще се публикуват в медиите, ще бъдат
тези, които са предварително одобрени от хронограмата, или за
пускане в интернет или Фейсбук. А когато нещо налага вземане на
решение на ЦИК, веднага ще бъде уведомявана комисията, за да
може да се вземе решение преди изобщо нещо да бъде публикувано
от тази компания в медиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари по тези предложения? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 1
(Йорданка Ганчева).
Продължете.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, обсъдихме с колегите и ви предлагаме да одобрим с
протоколно

решение

да

бъдат

изготвени

като

част

от

разяснителната кампания пет броя аудио-визуални произведения, а
именно видео- и аудиоклипове, които да бъдат излъчвани, като
освен одобрените от комисията два със съдържанието, което
одобрихме в предходни заседания, и които са информационни за
избори и за референдум, да бъде изработен един клип за хората с
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увреждания и един клип, който да показва как се гласува в
изборите за президент и вицепрезидент, и един за национален
референдум по същия начин да показва как се гласува. И
видеоматериал, който сме договорили да се заснеме в помощ на
секционните избирателни комисии за обучението на секционните
избирателни комисии в страната и в чужбина. Това е важно, за да
може да се подготви медиапланирането за излъчване в телевизии и
в радиа. Важен е да одобрим броя на клиповете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване за пет броя клипове.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова
и Таня Цанева); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Другото, което ви предлагаме да
одобрим, е визията и слогана на кампанията. За целта ще трябва да
съдейства колегата Райков, за да го покаже на неговия компютър,
тъй като там сме го подготвили и не знам как иначе може да се
види.
Първият видеоклип е готов за одобрение.
Докато колегата Райков се подготви, идеята на работната
група и предложението е това, което ще видите като визия, да
върви на всички видеопроизведения,

печатни материали в

интернет, във Фейсбук. Всички материали по разяснителната
кампания, които излизат от Централната избирателна комисия за
изборите и за националния референдум на 6 ноември, да започват и
да завършват с тази визия и със слогана, който е: „Гласувай! Твоят
избор е нашето бъдеще“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за
внимание. Изчаквахме публикуването във вътрешната мрежа на
клиповете. Публикувани са във вътрешната мрежа, моля да се
запознаем.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, публикувани са извън папката.
Файлът, където пише „Клип 1“ е клипът, а файлът с надпис 720 на
300 е предложението за банер, когато той е интерактивен, когато не
е ще бъде снимка, която спира.
(Гледане на клип.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без да разсъждаваме особено, пред вас е
първият клип, от който ние стартираме по същество разяснителната
си кампания. Този клип започва с един визуален образ, който е земя,
небе и ръце, които символизират по същество гласуването във
въпросните избори за президент, респективно за национален
референдум. Образът на ръцете тъкмо това символизира. Те и затова
са много, именно за да покажат, че в своята цялост, независимо че са
отделни ръце, това вече е във връзка със слогана – Гласувай, отделно
твоята ръка, но в своята цялост отделните ръце общо взето ще ни
образуват и въпросното ни общо бъдеще, поне за пет години, както е
и представен цялостния слоган. Тоест слоганът играе както личната
воля, така и на общността, която е важна. Винаги съм твърдял, че от
отделните воли в крайна сметка се формира и една общност. И
винаги имаме общо бъдеще.
Въпросът

със

слогана:

Гласувайте

с

удивителен

знак

подчертава, че въпросният избор, поне за президент и вицепрезидент
е въпрос на чест, отговорност, а на всичкото отгоре е и
прокламирано като задължение и въпрос на активна гражданска
позиция.
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Активната гражданска позиция във визуален план именно се
разгръща с тези ръце, които са от нашата земя към нашето небе.
Мисля, че това е сполучлива идея, сполучлив образ, който
предлагам да върви в цялостната кампания. Цветовете: земята е
топла, небето е синьо – мисля, че създава един позитивен образ на
цялата кампания, с която ще вървим занапред.
Нещо друго имате ли, уважаеми колеги?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Целия клип ми харесва с всичките
визуализации. Единствено имам резерви към слогана.
Тъй като слоганът стои над надписите „президент и
вицепрезидент“ може да се направи някакво тълкуване, че „Твоят
избор е нашето бъдеще“, тоест бъдещето на президента и на
вицепрезидента. Затова на мен специално не ми харесва слоганът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че опасенията на господин Баханов
са неоснователни. Все пак президентът е и държавен глава и той
олицетворява единството на нацията. Именно от тези ръце, които са
насочени от земята, тоест здраво стъпили на земята, към небето –
хоризонтите, европейски, атлантически, не знам какви си и т.н.,
които са в крайна сметка и бъдещето на държавата, аз мисля, че няма
никакъв проблем да си стоят там, където са.
На всичкото отгоре казвам, че няма време.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Забележката ми беше не към ръцете,
които са протегнати от земята към небето, а за самите думички. Не
се разбира на кой бъдещето. Твоят избор на кой бъдещето гарантира.
„Твоят избор е нашето бъдеще!“ Чие бъдеще?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отговарям веднага. Твоето бъдеще –
нашето общо бъдеще като общност на тази държава. Затова е
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нашето. Това е местоимението, за да кажем, че сме всички заедно.
Общо взето на слоган трябва да играем на прости форми. Мисля, че
„нашето“ достатъчно уточнява, че става въпрос за една общност,
която общо взето е погледнала към своето бъдеще в лицето на своя
държавен глава за следващите години. Кое е сложното? На всичкото
отгоре е от земята към небето.
Уважаеми колеги, клипът в началния си образ съдържа
безкрайно много идейни послания. Искам да уточня. Възгледи
всякакви. Клипът обаче е 30 секунди. В 30 секунди аз трябва да
концентрирам определен тип послания – освен визуални като идея и
т.н., трябва да дам и една допълнителна информация, която ще
върви след този образ по отношение на гласуването. А ще видите, че
накрая следващият визуален образ, с който и завършвам за 30
секунди мисля, че дава цялостна концепция за едно развитие на
разяснителната кампания, което ние ще усъвършенстваме за в
бъдеще. Но мисля, че тези образи са подходящи за стартиране на
тази кампания. И пак казвам, че нямаме време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Първи беше господин Ивков. След това – госпожа Ганчева.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: А няма да се изказвам по клипа, защото
нямам някакви кой знае какви забележки. Единственият ми въпрос е
дали сме имали избор от повече от едно предложение? Как се стигна
до този? Единствен ли е?
Този клип е изработен от агенция, или от този, на който сме го
поръчали. Само едно ли е представено, или са ни предложено
няколко. Защото принципът е да има поне три предложения, от
което да изберем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

господин Ивков.
Заповядайте, господин Чаушев.

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Три предложения имаше. Комисията
разгледа всичките и ги оцени мотивирано. Тази концепция, която
беше доразвити, включително и с разговор с изпълнителите и
членовете на комисията, е представена в този проект.
Отговорът ми на конкретния въпрос: да, имаше три
предложения, те са оценени в комисията. Това е концепцията, която
ни беше предложена въз основа на оценките на комисията,
респективно и с решение на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ще бъда кратка, в
продължение на това, което колегата Чаушев каза.
За първи път днес изгледах клипа с корекциите, които са
направени, и считам, че той носи ясното послание. Това е първият
клип, с който, евентуално ако одобрим, ще започне нашата
разяснителна кампания. Целта му е информативна. Аз за себе си, при
все, че не съм човек, който разбира от картини, художествени и т.н.
неща, считам, че е ясно посланието и този клип го носи.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Матева обясни как
са дадени допълнителни указания въз основа на представените три
варианта на клиповете.
Колега Цачев, имате думата.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, на мен ми се струва, че като говорим
за гласуване, и това е призив за гласуване, свързано с бъдещето,
гласуването е свързано обикновено с бюлетина, с избирателна кутия.
Не знам кой как ще разбере. Вие дадохте пояснение какво
символизират ръцете, но не знам кой как ще го възприеме това.
Иначе добре изглежда. Но дали не е по-правилното, самото
гласуване по принцип е свързано с бюлетина, с избирателна кутия, с
ръка, която пуска бюлетината в избирателната кутия.
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ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колегата Чаушев има думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбирам идеята на господин Цачев, но
бъркаме, уважаеми господин Цачев, процедури с художествен
продукт. Някакъв художествен продукт борави с образи. Вдигнатата
ръка означава взето решение. Едва ли е нужно за образ да се пъхат в
ръката бюлетини, да се появяват урни и т.н. Посланието на този
образ за 30 секунди – подчертавам – е: гражданино, имаш воля,
гласувай, вдигнал си ръката, имаш воля, гласувай с главен шрифт, ти
си между небето и земята, именно между небето е твоето бъдеще,
колкото и да ти е странно, стъпил си здраво на земята, гласувай,
прояви воля, с бюлетина или без бюлетина гласувай, бъди активен,
ти си този, който решава на изборите за президент, респективно за
национален референдум, и от твоята ръка, воля, устремена към
небето, зависи нашето общо бъдеще, а недей забравя, че не си сам и
има доста повече между теб, дето са вдигнали също ръце от земята
към небето.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Чаушев, малко поспокойно.
Колеги, може би трябва да направим обсъждането по
отношение както на съдържателната част. Опасявам се, че прекалено
наблегнахме на посланията и разбирането, което някои от колегите
могат да имат. Както колегата Чаушев в момента обясни и в
съдържателна част, ако има други въпроси, моля, имате думата.
Малко по-спокойно, иначе излиза, че ни се караш.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ви казвам, че според мен трябваше да
видим и трите предложения, като е имало три предложения. Иначе
ще подкрепя това, след като вече е готово. Вярвам и на колегите, че
са видели и са избрали най-доброто. Но за в бъдеще, въпреки че има
комисия, въпреки всичко, ние в момента какво гласуваме? Ние
нямаме в момента алтернатива. Хубаво, лошо, между небето и
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земята – няма значение, не сме видели другото и изборът ни е
ограничен. Хубаво е, след като е направена и поръчана, цялата
комисия да се запознае и с трите предложения, за да си оформи
мнение.
Казвам го не като упрек, а като предложение за в бъдеще.
ПРЕДС.

СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колегата

Сидерова.

Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, за какво правим комисиите и
за какво те работят? В края на краищата затова именно е комисията,
за прегледа…
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Изместихме темата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: … да отхвърли тежката работа и да
предложи на ЦИК един окончателен продукт.
Няма никаква пречка който от колегите желае, всяка една
работна група е отворена, да участва в работата на работната група,
след като иска да участва и в селекцията. Но това си е доста работа.
Колегите са хвърлили толкова време…
Много ви моля, нека да не обезсмисляме работата, която
върши комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева.
РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги,

в

обществената

поръчка

получихме три предложения. Техническите предложения бяха
качени във вътрешната мрежа, когато докладвахме работата на
комисията и се избра изпълнителят на поръчката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, извън това, което казах, кръгчето с
българското знаме, може би на различни монитори изглежда по
различен начин, дали не са малко по-бледи? Поне зеленият цвят…
РОСИЦА МАТЕВА: За зеления разбрахме и ще го коригират.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Говорено ли е по този въпрос? Защото не
знам кога сме се разбрали. Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отчетена е тази
забележка.
Други колеги? Колеги, постъпиха ли предложения в залата?
Колеги, подлагам на гласуване одобряването на този клип и
слоган.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – 2 (Георги Баханов и Румен
Цачев).
Заповядайте за отрицателен вот, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах не срещу
общата визия на предложения клип, а както изразих становище и
при обсъждането – срещу слогана, тъй като според мен не става
ясно твоят избор за чие бъдеще става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали, в подпапка „Разяснителна кампания“ има едно
писмо – проект, който е изготвен от колегата Чаушев, за което му
благодаря и което цялата група адмирира като текст към 18годишните избиратели. Ще моля да го одобрим, тъй като след като
одобрихме и слогана ще го изпратя на фирмата, за да заложи
визията на слогана и съответно да ги изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:
господин Ивков.

Заповядайте,
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение вместо „Бъди себе си“
да бъде „Бъди свободен и активен гражданин“. Бъди себе си –
просто нямам коментар за който го е измислил. Бъди себе си отива
на фолк певиците да се изразяват във ВИП Брадър, но не и на
Централната избирателна комисия с такъв важен текст.
Абсолютно категорично съм против текст от типа „Бъди себе
си“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Ивков.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин Ивков, става въпрос за 18годишни в процес на развитие, в процес на търсене. Посланието
върви да бъдат първо граждани, но цялата европейска философия,
включително и надписите от древна Гърция, включително и в
уроците им по Философия и Гражданско образование говорят тъкмо
за това човек да бъде себе си в цялата му пълнота, с всичките му
падения и възходи. Ако не постигнем призива на древна Гърция и
древната философия, в крайна сметка основа на европейската ни
цивилизация всяка отделна свободна личност да бъде себе си,
останалото в крайна сметка е просто определен тип социални норми,
които, без да минат през самия индивидуален, личностен акт на
свобода да бъда себе си такъв, какъвто съм, общо взето губят
смисъл. Така че за 18-годишните, ако не сложа да бъдат такива,
каквито са към момента с призив да бъдат активни и свободни
граждани, общо взето няма никакъв смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Под формата на дуплика, ако това беше
реплика, поддържам мнението си, че „Бъди себе си“ е абсолютно
паразитен и безсмислен израз. Нещо повече – опасявам се, че той ще
стане повод за доста писания по адрес на ЦИК, подигравателни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Само едно пояснение, тъй като след
работната група нямах време да преработя предложението за
писмото.
Идеята е отдолу да бъде показано, че се изпраща от
Централната избирателна комисия. Отгоре да я няма шапката на
предложението на проект на писма, които ние стандартно
изпращаме. Отгоре да бъде слогана, или ако позволява да има и
слоган, и адрес. Ако не го позволява отгоре ще бъде адрес, отдолу
ще бъде слогана. Текстът на писмото и отдолу да бъде „Централната
избирателна комисия“. Като колегата Райков сега ми обърна
внимание, че всъщност страницата ни във Фейсбук трябва да бъде
изписано точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Искам да подкрепя предложението на колегата Ивков и то
категорично, защото изразът „Бъди себе си“ в публичната употреба е
в много неприятен контекст, според мен. Който е следил къде, в
какви среди и кой го произнася, вероятно ще ме разбере. Под
достойнството е на Централната избирателна комисия в своя текст
да вкарва такъв израз, категорично.
Извън това аз мисля, че посланието не губи… (Реплики) Да
млъкна ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви!
Господин Томов има думата да си довърши изказването. Всеки има
право на собствени становища, виждания, усещания.
Продължете, господин Томов.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Бъдете себе си в отрицателния си контекст.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще се постарая да не бъда себе си в този
смисъл.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно така, Вие сте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Чаушев,
моля Ви!
Господин Томов има думата.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ерхан, ти си прекалено много себе си
напоследък. Малко по-малко, ако обичаш. (Реплика от Ерхан
Чаушев)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Чаушев,
отправям Ви забележка.
Моля господин Томов да си довърши и да запазим тишина.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам „себе си“ да отпадне. Бъди
свободен и активен гражданин е достатъчно добър израз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения? – Не виждам.
Подлагам на гласуване постъпилото от господин Ивков и
подкрепено в залата от господин Томов предложение: в трето
изречение „Бъди себе си,“ да отпадне.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4 (Цветозар Томов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков и Мария Бойкинова); против – 10
(Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Румяна Сидерова).
Колеги, не се прие това предложение.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, мен малко ме притеснява изразът
„европейска общност“. Какво имам предвид? Европейската общност
е малко по-широко понятие от държавите – членки на Европейския
съюз. Нашето избирателно право и правата ни на европейски
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граждани, са регламентирани в рамките на правото на Европейския
съюз. Затова предлагам да се помисли върху един текст в частта
само европейска общност, дали да не бъде „да си гражданин на
нашата демократична и правова държава и Европейския съюз“. Да
отпадне „европейска общност“, защото то е по-широко понятие от
държавите – членки на Европейския съюз. Просто друг израз да се
определи. Не казвам, че трябва да бъде задължително Европейски
съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Повтарям – текстът е призивен. Той трябва
да мотивира младите граждани, които току-що са навършили 18
години. Те са членове на Европейския съюз. Не знам защо говорим
за това. А бъдещето ни е именно да станем европейска общност,
нищо че към момента не сме. Ние трябва да му кажем, че и имаш и
този хоризонт пред себе си, а не да си играем за думички.
Натам ни е хоризонтът, а той е още 18-годишен. За 5-10
години току виж и стане. Какъв е проблемът? Какво – да му срежа
крилете ли, що ли? Не ви разбирам. Недейте гледа това чисто през
определен тип диоптри. В момента мотивираме 18-годишни хора да
гласуват. И то да гласуват свободно, като активни граждани. И да
бъдат себе си на всичкото отгоре.
ИВАЙЛО ИВКОВ: А то кой друг могат да бъдат, освен себе
си?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В момента, като слушах, явно не сте това,
което сте. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Чаушев.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз не разбирам защо така трябва да
повишаваме напрежението. Направих едно разумно предложение,
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според мен, с оглед на това, че младите хора, призовавайки ги да
гласуват, би трябвало да знаят и своите права. И мисля, че
избирателното ни право е именно на базата на българското право и
на правото на Европейския съюз. И без да фиксирам европейска
общност поставих въпроса на обсъждане. Не виждам защо трябваше
да има такава реакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Разбирам, госпожо Иванова, че не правите формално
предложение.
Колеги, формално предложение не постъпи в залата.
Колеги, за мен да си гражданин на България, на нашата
демократична и правова държава, на Европейския съюз, на
европейската общност, на света е достойнство, чест и отговорности.
Не правя обаче формално предложение за допълнение.
Колеги, други? – Не виждам.
Режим на гласуване на това обръщение към младите
избиратели.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – 5 (Цветозар Томов, Георги Баханов,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, и Таня Цанева).
Колеги, приехме това обръщение.
Отрицателни вотове.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам да направя кратък отрицателен
вот поради следното.
Първо, аз поздравявам колегите, които са работили върху
това и считам, че ние осъществихме една много хубава идея, която
изникна в ЦИК. Искам преди всичко да поздравя хората, които
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работиха върху това. Много ми се искаше обаче да стане още похубаво и затова направих изказвания.
Не ми харесва. Толкова не ми харесва този израз, с който
мотивирах моето мнение „Бъди себе си“, че ме мотивира да
гласувам против текста. Иначе прекрасна идея и считам, че ще бъде
много добре.
И другото нещо – в 5-6 реда се повтаря три пъти думата
„гражданин“. Не съм съгласен. Мисля, че можеше да го
поосмислим още и да направим един доста по-хубав текст.
Затова гласувах „против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Матева, ориентираме ли се вече към последни
доклади по разяснителна кампания, за да се върнем към основната
ни работа днес?
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Имаме още текстове за одобряване.
Под проекта за 18-годишните имаме текстове за другите три
клипа, които гласувахме да изработим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
се запознаем с тези текстове.
РОСИЦА МАТЕВА: Няма промени. Аз и предишния път,
когато ви ги докладвах, ви казах, че това са текстове, изработени на
база миналогодишните, като са актуализирани с вида избори, който
ще произвеждаме, и съответно референдум. Горе-долу сме гледали
да можем да влезем в 30 секунди. Разбира се, ако след като се
представят аудиовизуалните произведения, ако се наложи може да
има корекция в текста.
Във втория клип за гласуването в изборите за президент, тук
колегите ми обърнаха внимание, че сме пропуснали отново да
кажем, въпреки че в първия го казваме, че

Централната

избирателна комисия информира, че гласуването за президент и
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вицепрезидент на републиката е задължително. И после вече
„Гласува се като“…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги по тези
три текста?
Колеги, надявам се, че вече прочетохте тази страничка. Моля
за вашите коментари.
Подлагам на гласуване така предложените текстове, ведно с
корекцията, направена в залата.
Колеги, отменям гласуването.
Господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тук пише, че гласуваме с поставяне на
знака Х или V. Няма такова изискване в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Христов.
Припомням, че и миналата година този дебат беше воден. Да,
вярно е, че няма такова изискване на закона, но тогава Централната
избирателна комисия реши, че е препоръчително и при положение
че се произвеждат едновременно и избори, и референдум, то след
като за изборите се гласува като се поставя знак Х или V със син
химикал в съответното квадратче, вероятно и препоръчително за
избирателя, съответно в случая за гласоподавателя, е да използва
същите знаци и същия химикал.
В Методическите указания – и тук се обръщам към всички – в
Методическите указания към секционните избирателни комисии ние
много подробно и много ясно изписваме, че включително и знаци,
различни от Х или V или с друг химикал правят гласа действителен.
Там

имаме

достатъчно

пълно

описание

към

секционната

избирателна комисия.
Това беше важен въпрос.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Във втория абзац казваме „поставя в
квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа“. Това
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ми звучи малко сложно. Дали да не спестим и да кажем: „с
избраните от него кандидати на партия…“ Малко

по-достъпно

звучи.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Няма време за толкова дълъг текст.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Напротив, аз спестявам едната дума –
„избраните от него кандидати“, а не „избраната от него кандидатска
листа“. Това е моето предложение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Обикновено даваме имената на
партии, коалиции и инициативни комитети, но може да стане:
поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска
листа, или без да изброяваме на кого е тази листа.
РОСИЦА МАТЕВА: Ако не изброяваме е най-добре, защото
много време спестяваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъкмо три думички ще отпаднат: или
в квадратчето пред „не подкрепям“…
РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна с колегата Сидерова,
защото изброяването на партия, коалиция, независими кандидати
губи много време, а знаете, че по принцип, когато се говори за това,
във видеото винаги има бюлетината и се посочва как се гласува в
квадратчето. Така че там ще се вижда, че има партии, коалиции или
независими кандидати от едната страна, квадратчето, от другата
страна имената на кандидатите.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз заради наличието на визуализация
в клипа считам, че няма нужда да има три думички, а те ще съкратят
няколко секунди.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, „Централната избирателна
комисия информира, че гласуването за президент и вицепрезидент
на републиката е задължително. Гласувате, като поставяте в
квадратчето с номера на избраната кандидатска листа, или в
квадратчето пред „Не подкрепям никого“ със знак Х или V със син
химикал, който изразява по еднозначен начин вашия вот. Сгъвате
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бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставения
знак, подавате я на член на СИК, за да свери номера, да сложи втори
печат и да откъсне отрязъка. Пускате бюлетината в прозрачната
кутия за гласуване за президент и вицепрезидент.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
Подлагам на гласуване тези текстове, ведно с корекциите,
направени в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 3
(Емануил Христов, Ивайло Ивков и Румен Цачев).
Колеги, надявам се не възразявате да прекъснем за момент
разяснителната кампания, за да можем да извършим необходимите
регистрации и вземем необходимите решения и след това да
продължим.
Възразявате ли? Благодаря ви.
Колеги, връщаме се към
1. Регистрация на кандидатски листи в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата е качен
проект под № 3710 за регистриране на кандидатска листа за
президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от
инициативен

комитет,

представляван

от

Ленко

Георгиев

Панайотов, за участие в изборите за президент и вицепрезидент
на 6 ноември 2016 г.
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Постъпило е предложение от инициативен комитет за издигане
на независим кандидат за президент Владимир Първанов Кузов и
независим кандидат за вицепрезидент Борислав Янчев Ноев в
изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от
представляващия инициативния комитет Ленко Георгиев Панайотов,
регистриран с Решение № 3532-ПВР от 17.09.2016 г. Предложението
е заведено под № 22 на 4 октомври 2016 г. в регистъра на
кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в
изборите на 6 ноември 2016 г. на Централната избирателна
комисия, за регистрация на кандидат за президент Владимир
Първанов Кузов, със съответното ЕГН и изписания на вашите
екрани постоянен адрес, и кандидат за вицепрезидент Борислав
Янчев Ноев, със съответното ЕГН и постоянния адрес, който
виждате на вашите екрани.
Към предложението са приложени: заявление-декларация –
Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от
Владимир Кузов; заявление-декларация – Приложение № 67-ПВР,
подписано от Борислав Янчев Ноев; списък, съдържащ трите имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2720 избиратели, подкрепящи
регистрацията на независимите кандидати.
Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 320, ал.
1 от Изборния кодекс.
Регистрацията се извършва в условия на неприключила
процедура

за

проверка

на

списъците

с

гласоподавателите,

подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния кодекс ви
предлагам да регистрираме за кандидат за президент Владимир
Първанов Кузов, със съответното ЕГН и посочения постоянен адрес,
и кандидат за вицепрезидент Борислав Янчев Ноев, със съответното
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ЕГН и постоянен адрес, издигнати от инициативен комитет,
представляван от Ленко Георгиев Панайотов.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от
обявяването му пред Върховния административен съд чрез
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли коментари?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение за гласуване – в абзаца
„Налице са изискванията“, който е след точки 1, 2 и 3 да отпадне
„чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс“, а в следващия абзац
„Регистрацията

се

извършва

в

условията

на

неприключила

процедура за проверка на списъците“ там да отиде „по чл. 320,
ал. 1“.
Тоест, отпада чл. 320 от горния абзац, че са налице
изискванията, а в долния абзац предлагам да се включи. Това е
моето предложение за решението. И съм съгласен да остане чл. 318.
Аз си държа на предложението, не знаме дали са налице
изискванията на чл. 320 към този момент и считам, че правим
проверка именно по чл. 320. Държа на предложението си и моля да
бъде подложено на гласуване преди цялото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Ще

бъде

подложено, господин Ивков.
Колеги, други коментари и други предложения? Виждам, че
още се запознавате с проекта.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ако ще правим промяна в текста, аз
предлагам, при „Регистрацията се извършва в условията на
неприключила процедура“ и тук да кажем „по чл. 321, ал. 1“.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Член 320. Точно това имах предвид.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз говоря за мое предложение, колега Ивков.
Неприключила процедура по чл. 321, ал. 1, за да стане ясно коя
процедура не е приключила.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест да пишем, че се извършва в
условията на незавършила проверка по чл. 322 и да отпадне чл. 321 в
констатациите кое е налице.
Колегата Иванова много добре ни насочи вниманието, че
проверката по чл. 322 е за това дали подписката отговаря на
изискванията на закона, дали има всичките елементи и подписи.
Нашата проверка, която извършваме, е по чл. 321 – дали формално
са налице 2500 подписа и другите изисквания на закона.
Затова ви предлагам в абзаца, който казва „Регистрацията се
извършва при условията на неприключила процедура за проверка на
списъците

с

гласоподаватели,

подкрепящи

регистрацията

на

инициативния комитет по чл. 322 от ИК“. В нашето решение се
описва какво се проверява. Нашето решение, което е цитирано тук –
Решение № 3441 пише: записи, подписи, имена, съответствие между
име и ЕГН. То подробно развива процедурата по чл. 322. Но
изискванията са в закона.
И в последния абзац, който е над текста „реши“, чл. 321 да си
остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухме
последното предложение.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Тъй като се загледах за неприключилата
проверка, която говорим, че е проверка на гласоподавателите, а
същевременно

регистрираме

кандидати

за

президент

и

вицепрезидент, не знам дали това е коментирано, ще вметна, че
проверката не е само по общия текст на всички алинеи на чл. 322,
защото чл. 322, ал. 5 ни казва точно обратното – ако няма 2500 го
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заличаваме. Ако трябва да бъдем коректни, трябва да кажем „ал. 4“
за проверката дали са необходимия брой подписи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Като споделям общия възглед на господин
Цачев, в такъв случай предлагам вместо „при“ да се замени със
„съгласно“ и общо взето ще си решим проблемчето, че в крайна
сметка имаме един определен брой 2500 човека при, или съгласно не
знам какво си, ако ще се правим на толкова голяма логорея… В
крайна сметка трябва да си намерим едни 2500 човеци, та да ги
регистрираме в крайна сметка, ако ще продължаваме в този дух.
И ако ще се гласува на господин Цачев, моля да се гласува и
моето. Той говори за едно, аз говоря съгласно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

от

известно време обсъждаме един от проектите на решения и мисля,
че вървим напред.
Колеги, за да можем да оформим решението, добре е и другите
да са по негов стандарт, давам 15-минутна почивка.
(Почивка)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата
сме 14 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
Колеги, по предложения проект от госпожа Грозева постъпиха
няколко предложения, които сега ще гласуваме последователно.
Първото

предложение

беше

на

господин

Ивков

–

в

предпоследния абзац на първа страница правното основание „и чл.
320, ал. 1“ да отпадне, като това правно основание бъде посочено в
абзац последен на същата страница.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: След думата „гласоподавателите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: След думата
„гласоподавателите“, която се променя на „избирателите“.
Колеги, по това предложение? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 5 (Цветозар Томов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мартин Райков и Румен Цачев);
против – 9 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Колеги,

това

предложение

не

постигна

да

повторите

необходимото

мнозинство.
Госпожо

Грозева,

моля

следващото

предложение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото предложение, колеги, е в
последния абзац на първа страница: Регистрацията се извършва в
условията на неприключила процедура за проверка на списъците с
избиратели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет,
съгласно чл. 322, ал. 4, вместо изписаното в нашето решение. Може
би трябва само да пишем „съгласно чл. 322, ал. 4 от Изборния
кодекс и раздел IV, т. 22 от Решение…“
Още

една

поправка

–

подкрепящи

регистрацията

на

кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент
и вицепрезидент на републиката, съгласно съответен член и
съответния раздел.
Режим на гласуване на това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против
– 1 (Ивайло Ивков).
Прие се това предложение.
Колеги, сега подлагам на гласуване целия проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 3720-ПВР.
Продължете със следващия си проект, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моята папка другият проект,
който ще ви докладвам, е № 3714. Той е относно регистриране на
кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката,
издигнати от инициативен кометите, представляван от Светла
Бригова Аспарухова за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
Постъпило е предложение от инициативен комитет за издигане
на независим кандидат за президент Светослав Емилов Витков и
независим кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков в
изборите на 6 ноември 2016 г. Предложението е подписано от
Светла Бригова Аспарухова, представляващ инициативния комитет,
който е регистриран с наше Решение № 3633-ПВР от 26.09.2016 г.
Предложението е заведено под № 24 на 4 октомври 2016 г. в
регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на
републиката в изборите на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, за регистрация
на кандидат за президент Светослав Емилов Витков, със съответното
ЕГН, с постоянен адрес София, посочен на вашите екрани, и
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кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков, със съответното
ЕГН и съответния постоянен адрес.
Към предложението са приложени: заявление-декларация –
наше Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от
Светослав Емилов Витков; заявление-декларация, подписано от
Иван Велков Велков; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и
саморъчен подпис на заявени 3153 избиратели, подкрепящи
регистрацията

на

независимите

кандидати

за

президент

и

вицепрезидент, същият и в структуриран електронен вид.
Сега ви предлагам същите корекции, които обсъдихме и
гласувахме подробно да бъдат нанесени.
Регистрацията се извършва в условия на неприключила
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи
регистрацията

на

независимите

кандидати

за

президент

и

вицепрезидент на републиката, съгласно чл. 322, ал. 4 от Изборния
кодекс и раздел VІ, т. 22 от наше Решение № 3441-ПВР от
1 септември 2016 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния кодекс ви
предлагам да регистрираме за кандидат за президент Светослав
Емилов Витков, със съответното ЕГН и постоянен адрес, и кандидат
за вицепрезидент Иван Велков Велков, със съответното ЕГН

и

постоянен адрес.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Бяха направени съответните корекции, както и в предходното
решение.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Това е Решение № 3721-ПВР.
Имате ли още доклади, госпожо Грозева?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме
със следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в днешно заседание, вътрешна мрежа в
моя папка проектът е № 3711. Проектът е относно регистриране
на

кандидатска

листа

за

президент

и

вицепрезидент

на

републиката, издигнати от инициативен комитет, представляван
от Исай Величков Пешев за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
Постъпило е предложение от инициативен комитет за издигане
на независим кандидат за президент Николай Йорданов Банев и
независим кандидат за вицепрезидент Сали Шабан Ибрям в
изборите на 6 ноември 2016 г., подписано от Исай Величков Пешев,
представляващ инициативния комитет, регистриран с Решение №
3632-ПВР от 26.09.2016 г. на Централната избирателна комисия,
заведено под № 23 на днешна дата в регистъра на кандидатите за
президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември
2016 г., за регистрация на кандидат за президент Николай Йорданов
Банев, със съответното ЕГН и постоянен адрес, и кандидат за
вицепрезидент Сали Шабан Ибрям, с постоянен адрес и съответното
ЕГН.
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Към предложението са приложени: заявление-декларация по
чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК и § 1, т. 1 –
Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от
кандидата за президент Николай Йорданов Банев, както и същото
заявление-декларация – Приложение № 67-ПВР от изборните книжа,
подписано от Сали Шабан Ибрям; списък, съдържащ трите имена,
ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3794 избиратели, подкрепящи
регистрацията

на

независимите

кандидати

за

президент

и

вицепрезидент, същият и в структуриран електронен вид, представен
на технически носител.
Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 320,
ал. 1 от Изборния кодекс, както и Решение № 3441-ПВР от
1 септември 2016 г. на Централната избирателна комисия за
регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката в изборите на 6 ноември 2016 г.
Регистрацията се извършва в условия на неприключила
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи
регистрацията

на

независимите

кандидати

за

президент

и

вицепрезидент, съгласно чл. 322, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел
VІ, т. 22 от Решение № 3441-ПВР от 1 септември 2016 г. на
Централната избирателна комисия.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам
Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да
регистрира за кандидат за президент Николай Йорданов Банев, със
съответното ЕГН и постоянен адрес, и кандидат за вицепрезидент
Сали Шабан Ибрям, със съответно посочено ЕГН и постоянен адрес,
които са издигнати от инициативен комитет, представляван от Исай
Величков Пешев.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3722-ПВР.
Продължете със следващия си проект, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, това сигурно е последният проект, който
обаче е за отказ. Във вътрешна мрежа от днешна дата с мои
инициали проектът е № 3708.
Уважаеми колеги, проектът, който предлагам на Вашето
внимание за гласуване, е относно отказ за регистриране на
кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката,
издигнати от инициативен комитет, представляван от Теменужка
Любенова Уручева за участие в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември.
Постъпило е предложение от инициативен комитет за издигане
на независим кандидат за президент Митко Енчев Димитров и
независим кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов Уручев в
изборите на 6 ноември 2016 г., подписано от Теменужка Любенова
Уручева, представляващ Инициативния комитет, регистриран с
Решение № 3613-ПВР от 26.09.2016 г. на Централната избирателна
комисия, и заведено под № 21 на 4 октомври 2016 г. в регистъра на
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кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в
изборите на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, за регистрация на кандидат
за президент Митко Енчев Димитров, със съответното ЕГН и
постоянен адрес, и кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов
Уручев, със съответното ЕГН и постоянен адрес.
Към предложението са приложени: Заявление-декларация по
чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и § 1,
т. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс – това е
Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от Митко
Енчев

Димитров;

както

и

същото

заявление-декларация

–

Приложение № 67-ПВР от изборните книжа, подписано от Митко
Кирилов Уручев.
Към предложението не е приложен списък, съдържащ трите
имена, ЕГН и саморъчен подпис на – предлагам тук като
автокорекция да е – не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи
регистрацията

на

независимите

кандидати

за

президент

и

вицепрезидент на републиката, както на хартия, така и в
структуриран електронен вид на технически носител.
Не са налице изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3. Сложил
съм под въпросителна дали този текст да остане. И чл. 320, ал. 1 от
Изборния кодекс, и Решение № 3441-ПВР от 1 септември 2016 г. на
Централната избирателна комисия за регистрация на кандидати за
президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември
2016 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във
връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния кодекс, мисля, че
тук трябва да се добави чл. 322, ал. 5…
РЕПЛИКИ: Не, то няма проверка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, тук въобще не е представено.
Предлагам да вземем решение, с което да откажем да
регистрираме като кандидат за президент Митко Енчев Димитров с
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посочено ЕГН и адрес, и кандидат за вицепрезидент Митко Кирилов
Уручев със съответното ЕГН и постоянен адрес, които са издигнати
от Инициативен комитет, представляван от Теменужка Любенова
Уручева.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Уважаеми колеги, само за яснота, тъй като в решението не
можем да опишем цялата фактическа обстановка, която беше при
приемане на документите, бяхме дежурни с колегата Цанева, дойде
представляващият Инициативния комитет, заедно с един от
кандидатите.
На първо място, установихме, че на хартиен носител списъкът
съдържаше 920 имена на избиратели със съответно посочени ЕГН и
подписи. Отделно от това не бяха описани по пореден номер, просто
всяка страница беше номерирана сама за себе си по поредността от 1
до 15, ако не се лъжа, но не както е изискването за номерация. Първо
мислехме да дадем указания да бъде преномериран списъкът.
Липсваше въобще на технически носител в структуриран вид
списъка. Така че единият вариант беше да приемем тази подписка,
която няма как да стане на 2500 човека, и да им дадем указание да
представят допълнително до 17,00 ч. на днешния ден, когато изтича
крайният срок за регистрация. Другият вариант, който се предложи
на лицата, беше този списък, който е с 900 човека, тъй като не ги
ползва към момента, да го вземат, да го преномерират и ако могат до
17,00 ч. да го допълнят с необходимия брой, изискуем от закона.
Хората взеха този списък, който беше с 920 избиратели, като в
регистъра им написахме съответните указания, те бяха запознати с
тях, подписаха се. Обяснихме им още веднъж какви са им
възможностите, които могат да направят до 17,00 ч. До 17,00 ч.,
даже до 17,30 ч. с колегата Грозева приемахме други инициативни
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комитети, поради служебен ангажимент на колегата Цанева, която
беше дежурна. Но до 17,00 ч., даже до 17,30 ч. не постъпи нито в
структуриран електронен вид, нито на хартиен носител съответната
подписка, подкрепящи тези две кандидатури за президент и
вицепрезидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Баханов.
Първо – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз предлагам на стр. 1, където пишем
„Не са налице изискванията“ – това е последен абзац, да отпадне
чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3, тъй като са представени и предложението, и
заявленията декларации.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Член 320 да остане ли?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Член 320, ал. 1 следва да остане.
На стр. 2, където посочваме основанията, да се добави ал. 2 на
чл. 321.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Господин

Баханов, в колко часа дойдоха за регистрация?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Преди обед беше, не помня часа.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Беше преди обед. Дали е било около 10
или 11 часа не мога точно да кажа, но в регистъра е отбелязан точно
часът, в който са пристигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, доколкото разбрах от направения
доклад от колегата Баханов и от коментарите, предоставили сме
възможност да бъдат предоставени в срока по закон необходимия
брой подписи и подписка, и съответният субект не ги е представил.
Това стана ясно от доклада.
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Мисля, че няма какво друго да направим, след като не са
предприети съответните действия от субекта, който е подал
документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ще кажа нещо повече в допълнение –
представляващият Инициативния комитет не беше попълнил наше
Приложение № 66-ПВР, а беше попълнил една декларация
Приложение № 61-ПВР. На място му обяснихме, че следва да се
попълни коректно предложението. Даже му беше предоставен
формуляр и на място представляващият Инициативния комитет го
попълни, за да можем да приемем коректно документите. Мисля, че
оказахме

максимално

съдействие

на

представляващия

Инициативния комитет със съответните указания и предоставяне на
образец, който да попълни на място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други?
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз предлагам в такъв случай, въпреки
че в протокола от днешното заседание са обективирани всички
факти във връзка с възможността, която е дадена на тези кандидати,
но все пак да добавим в мотивната част едно изречение, че в
изпълнение на съответния текст от закона и наше решение на
кандидатите са дадени задължителни указания за изправяне на
несъответствията, които не са изпълнени в срок. За да го
обективираме и в мотивната част на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: След абзаца: „Към
предложението не е приложен списък“.
Колеги, има ли други корекции?
Заповядайте.
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КАТЯ ИВАНОВА: След като са отразени в книгата, може би
там, където ще се добави текста, че са им дадени съответни
указания, да се добави „конкретизирани в регистъра“, за да може да
се навържат нещата с оглед правна прецизност при евентуално
обжалване на решението.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И не са отстранили в дадения срок.
КАТЯ ИВАНОВА: И не са отстранени – да. Въпросът е, че
всичките тези несъответствия са конкретизирани, вие сте им дали
указания, в регистъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз принципно съм съгласна с
предложението на колегата Иванова, но тъй като ние досега мисля,
че имаме практика да не вписваме подробно и да конкретизираме,
още повече при едно евентуално оспорване, протоколът от
настоящия дебат по повод проекта на решение на колегата Баханов,
ще стане част от административната преписка по решението, което е
прието.
Считам, че достатъчно се съдържа в протокола с оглед
обосновката на диспозитива на решението, в случай че го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Оттеглям направеното предложение, тъй
като не бях разбрала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направения проект за
решение, ведно с допълнението, направено в предпоследен абзац и
корекциите, направени в абзац последен на стр. 1 и правните
основания.
Режим на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3723-ПВР.
Колеги, да приключим с:
1а. Доклади относно проверки на кандидатски листи.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ПВР-04-03-38 от 4
октомври 2016 г. и с вх. № ПВР-04-03-39 от 4 октомври, Главна
дирекция „ГРАО“ ни изпраща протоколи от същата дата за
извършени проверки на всички кандидати за президент и
вицепрезидент. Писмата са публикувани в папка с моите
инициали. Към протоколите е приложена и подробна информация
относно всяка една от извършените проверки по т. 5 от наше
Решение № 3446. И от проверката е видно, че всички кандидати
отговарят на изискванията за регистрацията им като такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Нейкова, за Вашия доклад.
Продължаваме с:
3. Доклади по разяснителна кампания.
Колеги, частта от разяснителната кампания, която трябва да
бъде докладвана, оставяме за дневния ред за утре.
По следваща точка:
4. Доклад относно организацията на изборите извън
страната.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо към вх.
№ ПВР-04-01-6 от 3.10.2016 г. Това е писмо от Министерството на
външните работи, с което приложено ни е изпратена получената в
Министерството на външните работи към 30 септември 2016 г.,
включително, информация от дипломатическите и консулските
представителства на Република България, относно получени
отговори от приемащите държави за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за национален
референдум, и разкриване на избирателни секции. И второ,
информация за държавите, в които не се изисква съгласие по т. 1.
Съгласно и предходни наши решения при тези доклади, ще
бъде възложено на администрацията за обобщаване и ще се изпрати
на „Информационно обслужване“ в смисъл, че се налага нещо за
корекция с оглед списъка на държавите, който е заложен в нашата
система за подаване на заявления за гласуване извън страната чрез
интернет страницата на ЦИК.
Госпожо председател, на гласуване, или предвид, че е
практика вече на Централната избирателна комисия, считам, че не
възразявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма нужда.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви, че системата,
която беше активирана за заявлението за гласуване извън страната,
което се подава чрез нашата интернет страница, работи. Досега няма
проблеми. Чрез support се получават въпроси при създаден
технически проблем. Съответно своевременно в рамките на деня се
отговаря support и съгласно наше протоколно решение се обособяват
в класьор, който се намира на разположение както на колегите от
работна група 1.10, така и на всички членове на Централната
избирателна комисия. В Деловодството се обособяват в класьор.
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Колеги, докладвам ви, че днес за първи път постъпи
информация от Министерството на външните работи по специално
създадения и докладван от мен имейл, или електронна поща за тези
нужди. Към настоящия момент се получават безпроблемно,
обработват се и се изпращат а съответната проверка, като в утрешно
заседание ще ви запозная по-подробно с това.
Предлагам ви обаче, тъй като в предходно заседание ви
докладвах за създадената поща, упълномощихте ме мен и по
преценка на госпожа Манолова, директор на дирекцията, да възложи
на администрацията да разполагаме с паролата за този имейл, за
сведение ви докладвам, че господин Айгюн Ахмедов е лицето, на
което е възложено от директора на дирекция „Администрация“ да
работи с този имейл.
И ще ви моля за протоколно решение и сътрудникът към
работната група също да бъде упълномощен да работи с имейла с
оглед организацията по приемането на тези заявления, които
постъпват, обработката им и изпращане за извършване на
необходимата проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, чухте предложението. Коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Прие се това предложение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР22-124 от 1.10.2016 г., което е озаглавено сигнал: „Уважаема
комисия, на вашата страница за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката за 2016 г., в раздел „Гласуване извън
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страната“ списък на потвърдените заявления за гласуване в секции
извън страната, Испания, гр. Аликанте, гласува два пъти на
кирилица и на латиница, като два различни града, което подвежда
подаващите заявление по електронен път“.
Колеги, аз съм се свързала с ръководителя на съответния отдел
в „Информационно обслужване“, които поддържат системата. Те са
обединени. Преди малко проверих – отстранен е този проблем, за
който ни сигнализира лицето, с оглед улеснение на българските
граждани извън страната да си упражнят правото на глас и в
конкретния случай подаване на заявление.
Следващият номер, който ви докладвам, е към вх. № ПВР-22149 от 3.10.2016 г. То е подадено от лицето Струмен Паунов, който
сочи, че е председател: „Здравейте, на 27 септември предадохме в
Посолството на Република България в Лондон 60 заявления за
гласуване в чужбина, желание за откриване на секция в района, в
който живеем в Лондон, Уоод грийн. Днес е 3 октомври, не виждаме
да са отразени в сайта на ЦИК. Моля за спешна информация какво
трябва да направим, за да бъдат отразени подадените от нас
заявления за откриване на секция в Уоод грийн, Лондон, предвид
крайния срок 11 октомври, който е след 8 дни.
Аз се опитах да се свържа на посочените телефони с господин
Паунов, но не отговори днес. Може би забавянето идва с оглед
цялостното забавяне, но считам, че предвид днес започнаха да
постъпват заявленията, които се получават от ДКП във Външно и
Външно ни ги препраща, ще извършим проверка може би утре дали
са налични и да ме упълномощите да се свържа с господин Паунов
по телефона да му обясня какво е открито при извършената
проверка. И всъщност, че след като са подадени в ДКП не се налагат
други действия от негова страна с оглед организацията на гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

упълномощаваме госпожа Ганчева, нали? Упълномощаваме я, няма
никой против.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР22-145 от 3.10.2016 г.: „Здравейте! Казвам се Анелия, живея в
Испания, гр. Лелейда. Какво трябва да направя, за да гласувам.
Благодаря предварително за отговора.“
Колеги, моля да ме упълномощите да отговоря на лицето с
оглед Изборния кодекс, че следва, ако иска да си упражни
правото на глас, да подаде заявление, чрез нашата интернет
страница или в най-близкото ДКП с оглед включването й в
избирателния списък и разкриване на избирателни секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви към вх. №
ПВР-22-115 от 28 септември 2016 г. Зададен ни е въпрос от лицето,
което се е посочило като Олга Педерсън със съответния адрес и
телефон: В деня на изборите за президент на България ще бъда в
Украйна. Днес попълних и изпратих електронната форма за
заявление за гласуване извън страната и получих служебен отговор.
Дамата се интересува дали е необходимо да получи някакъв
документ, потвтърждаващ, че няма да гласува по адресната си
регистрация в София и къде и как да набави такъв документ, ако е
необходим.
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Не ни е необходим такъв документ. Аз се свързах с госпожа
Педерсън и съм й обяснила по телефона, но тя иска и писмено да
получи отговор от нас. Моля да ме упълномощите да отговоря в този
смисъл, като тя получи от мен съдействие при попълване на
заявлението за гласуване извън страната чрез нашата интернет
страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване на този отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР22-69 от 21 септември 2016 г., който касае въпроси, поставени с
гласуване в чужбина: „Обръщам се към вас със следните въпроси
относно предстоящите избори на 6.11.22016 г. Ще бъда в чужбина
този ден. Единствено електронно заявление за гласуване в чужбина
ли е необходимо да попълня, нещо друго допълнително необходимо
ли е? Крайният срок за подаване на заявлението 11.10 ли е?“
Моля да ме упълномощите да отговоря на тези въпроси, които
са ясни с оглед отговорите. Не съм изготвила проект на отговор, но
предлагам да отговорим, че да, крайният срок е 11.10, как се подава
и съответно попълва заявлението за гласуване извън страната, като
може писмено на хартия в ДКП лично, или по пощата, или чрез
нашата интернет страница. Да отговорим на лицето, което се
интересува – госпожа Найденова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – 1 (Емануил Христов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в рамките на работна група
1.10 има разпределени от председателката други въпроси от
граждани. Ще моля колегите да можем да ги качим най-късно
вдругиден, да обособим и рубриката, която имаме „Въпроси и
отговори“.
Колеги, докладвам ви сега само за сведение и за извършване
на проверка от мен, има преписка, съдържаща няколко имейла към
вх. № ПВР-22-82 от 23-и, от 24-и. Тя пристига, съответно задавани
са въпроси и се отговаря чрез support. Става въпрос за гр. Бургос,
Испания. Случаят е подобен на лицето, за което гласувахме, че може
да си смени мястото, като подаде отново заявление. Тук лицето
пита: възможна ли е повторна регистрация и какъв е редът, а
мястото, което съм оказала е Театро Принсипъл Бургус, защото
преди години беше там секцията. То вече си е подало заявление.
Към момента го докладвам за сведение, ще извърша необходимите
проверки и ще ви докладвам отново с конкретни предложения.
И само за сведение докладвам, че писмото, което беше
получено от временните обществени съвети по т. 3 с предложенията
за използване на имейл адресите на лицата, които подават заявления
за гласуване извън страната, като временните обществени съвети
бяха предложили всички имейл адреси, които са в базата данни за
всички избори и референдуми, които са проведени досега. Днес на
работната група в рамките на разяснителната кампания беше
обсъдено от колеги това предложение и се оформи, в случай че
бъдат ползвани, чисто организационно технически трябва да бъдат
обсъдени тези неща, че в случай че ЦИК приеме, по-скоро нашето
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предложение ще бъде да се използват тези имейли, които се намират
в базата данни по сега активната система, с оглед обратна връзка на
Централната избирателна комисия с гражданите, които са подали
заявление за гласуване извън страната.
Това само за сведение. В детайли подробности при
оформяне на конкретно предложение ще ви бъде докладвано
отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Ганчева.
Продължаваме с:
6. Проект на решение за публикуване на числовите
данни от резултатите от проведените нови и частични избори
на 2 октомври 2016 г.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Аз също току-що получих писмо от „Информационно
обслужване“ за изпълнение на задълженията, ще го докладвам
после съвсем накратко. Сега също ще бъда кратък.
След изтичането на изборите, възложих на служители от
Централната избирателна комисия да се извърши повторна
проверка на данните от протоколите на секционните избирателни
комисии с приемо-предавателните разписки от „Информационно
обслужване“. Това, което мога да ви кажа, е, че никъде няма
разминаване, тоест на сто процента данните отговарят, така че
няма де факто допуснати такива грешки. Има други дребни неща,
част от които са отразени в протоколите. Има липсващи два
приемо-предавателни протокола – един от Главиница, един от
Синьо бърдо.
РЕПЛИКА: Дошъл е.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: То е от белязано. Става въпрос, че в
Главиница не беше отбелязано, но аз се обадих по телефона на
председателя и ми обещаха, че ще изпратят копие от протокола.
При това положение съм подготвил решение, което се
намира в моята папка във вътрешната мрежа, с решение да
публикуваме числовите данни от екземплярите от протоколите на
секционните избирателни комисии в Централната избирателна
комисия и сравняването им с данните от екземплярите на тези
протоколи, въведени в ОИК, от новите избори и частични избори
за общински съветници и първи тур за кметове на 2 октомври
2016 г.
В решението подробно давам всички места, където са
проведени

и

какви

избори

са

произведени

на

2-ри.

И

предложението е да бъдат публикувани числовите данни и
сканираните протоколи на секционните избирателни комисии,
тъй като много от гражданите днес ми звъняха, някои да ме питат
защо ги няма на сайта. Но ние винаги го вземаме с наше решение.
Предлагам да вземем решение да бъдат качени още тази
вечер на сайта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля за вашите коментари. Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3724-МИ.
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Продължете и с доклада на писмото.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Както ви казах преди малко, ние
бяхме възложили на „Информационно обслужване“ да извърши
доработка на софтуера за новите и частични избори във връзка с
измененията на Изборния кодекс от 26 май т.г. Имахме такова
възложително писмо на основание на Договор № 2 от 23 февруари.
Там имаше клауза за извършване на такива промени. Промените са
извършени, затова са ни изпратили два броя приемо-предавателни
протоколи и един ДВД със софтуера.
Затова

предлагам

да

упълномощим

председателя

на

Централната избирателна комисия и секретаря да подпишат
приемо-предавателните протоколи на „Информационно обслужване“
за извършената работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, преминаваме към следваща точка:
7. Проекти на решения относно промени на състави на
ОИК.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
В моя папка от днешна дата е качен проект № 3700 относно
промяна в състава на ОИК Лом, област Монтана.
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С вх. № МИ-15-1056/03.10.2016 г. на ЦИК е постъпило
заявление от Матилда Иванова Донкова-Русинова – член на ОИК –
Лом, входирано в ОИК – Лом, под № 233 от 03.10.2016 г., за
предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК –
Лом, по лични причини. Към заявлението е приложено предложение
от Любомир Ивайлов Пенков – упълномощен представител на
партия „ГЕРБ“, на мястото на Матилда Иванова Донкова-Русинова
за член на ОИК – Лом, да бъде назначен Ивайло Бориславов
Алексиев.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7
от Изборния кодекс, копие от личната карта, копие от дипломата за
завършено висше образование на Ивайло Бориславов Алексиев и
копие от пълномощно в полза на Любомир Ивайлов Пенков.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от
Изборния кодекс предлагам на Централната избирателна комисия
да освободи като член на ОИК – Лом, област Монтана, Матилда
Иванова Донкова-Русинова, със съответното ЕГН, и анулира
издаденото й удостоверение. И да назначи член на ОИК – Лом,
област Монтана, Ивайло Бориславов Алексиев, със съответното
ЕГН. На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3725-МИ/НР.
Това е Вашият доклад по тази точка?
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Само за пълнота да кажа, че документите
са пристигнали в оригинал, донесоха ги вчера при предаване на
протоколите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Втори докладчик е господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Уважаеми колеги, в моя папка е проект
на решение № 3704 – промени в ОИК – Тервел.
Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-1062 от 04.10.2016 г. от
Николай Димитров Атанасов – член на ОИК – Тервел, да бъдат
прекратени предсрочно пълномощията му, поради възникнала
несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия реши: освобождава Николай Димитров
Атанасов – член на ОИК – Тервел, и анулира издаденото му
удостоверение.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Към решението има и проект на писмо, с което уведомяваме
председателя на партия „Атака“ в най-кратък срок да направи
предложение за попълване състава на ОИК – Тервел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
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Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, решението е № 3726-МИ/НР.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, проектът е с №
3709 за решение за назначаване на председател на ОИК – Етрополе.
С наше решение № 3553-МИ/НР от 20 септември 2016 г. сме
освободили председателя на ОИК – Етрополе, Софийска област
Цветомира Мирославова Велчева, поради което с вх. към № МИ-1085 от 04.10.2016 г. е постъпило предложение от Венета Радославова
Гергова – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“, преупълномощена
от Галя Симеонова Георгиева, с което ни се предлага на мястото на
освободения председател да назначим Весела Василева ТрифоноваАндреева за председател на ОИК – Етрополе, със съответното ЕГН.
Поради което ви предлагам да вземем решене за назначаването
на госпожа Весела Василева Трифонова-Андреева, за председател на
Общинска избирателна комисия – Етрополе.
Налице са всички изисквания, имаме приложена декларация,
копие от диплома и разбира се пълномощното на лицето, направило
предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова
и Таня Цанева); против – няма.
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Това е Решение № 3727-МИ/НР.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви.
В моя папка от днешното заседание има проект за решение за
промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен, което ви моля да
погледнете и ви предлагам този проект да стане решение.
Има предложение с вх. № МИ-10-84 от 04.10.2016 г. на ЦИК
от Коста Димитров Каранашев – общински ръководител на „ГЕРБ“
за община Котел. Той е преупълномощен, приложени са и двете
пълномощни. Има право на преупълномощаване. Налице са всички
изискуеми документи, а именно заявление от Даниела Иванчева
Пенева – председателя, че желае да бъдат прекратени пълномощията
й, декларация от новопредложената за председател Цветомира
Иванова Кънева, която е подписана в оригинал, диплома за
завършено висше образование магистър по право на новия член,
както казах двете пълномощни и копие от личната карта. Налице са
всички изисквания и ви предлагам да вземем това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3728-МИ/НР.
Изчерпахме и тази точка от дневния ред.
По следваща точка:
7а. Информация до Сметната палата за банкови сметки.
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Госпожо Нейкова, накратко за банковите сметки.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с приключване на
регистрацията за участие в частичните избори на 6 ноември на
партии и коалиции в Централната избирателна комисия, ви
предлагам да изпратим писмо до Сметната палата с информация за
допуснатите за участие в частичните избори партии и коалиции,
както и информация за новорегистрираната партия за участие в
частичните избори. Писмото е в папка с моите инициали, в която
има папка „Сметна палата“. Публикуван е проектът на писмо, както
и приложенията към него. Списъкът с регистрираните в ЦИК партии
и коалиции за участие в изборите, както и приложение № 2 –
информацията, която трябва да изпратим, съгласно чл. 163, ал. 1 от
Изборния кодекс за партия „Движение Гергьовден“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Само за сведение, понеже се е върнал
протоколът от ГРАО с вх. № ЧМИ-04-03-8 от 04.10.2016 г., в който
са ни указани коректни 2500 подписа за регистрация на „Движение
Гергьовден“ в местни избори. Съжалявам, това съм го пропуснал да
го отбележа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

господин Райков.
Колеги, продължаваме със следваща точка:

Благодаря,
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8. Доклади по жалби и сигнали.
Господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпила с вх. №
ПВР-10-11 от 3 октомври 2015 г. в Централната избирателна
комисия е постъпила жалба от Калоян Драгомиров Паргов –
упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“
против Решение № 3687-ПВР/НР от 30 септември 2016 г. на
Централната избирателна комисия. Жалбата е комплектувана и
изпратена своевременно във ВАС, като по нея е образувано
административно дело № 11194 от 2016 г., заседанието, което е
насрочено, е на 6 октомври 2016 г. от 10,00 ч.
Разбира се, че го докладвам за сведение.
В тази връзка искам да ви докладвам и сигнала на господин
Стефан Манов, постъпил на 1 октомври 2016 г. с вх. № ПВР-22-132,
който сигнал е постъпил в Централната избирателна комисия на
електронната ни поща, като в това писмо една част от него
представлява сигнал и е във връзка с допусната грешка в решението,
което преди малко споменах, че е обжалвано. Както знаете, във
вчерашното

заседание

техническата

грешка

във

връзка

с

публикуването на решението беше своевременно отстранена.
Сигналът, тъй като господин Манов настоява, да се прочете изцяло,
той заявява следното:
Във ваше решение № 3687-ПВР/НР относно жалба във връзка
с назначаване на СИК в район „Младост“ е допусната явна
фактическа грешка в мотивната част в параграф предпоследен,
изречение първо, след което има препратка към интернет страницата
на Централната избирателна комисия, при проведеното гласуване
Централната избирателна комисия не постигна необходимото
мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на
решение за регистрация на наблюдатели на Фондацията. Очевидно
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подчертаното е без връзка с предмета на решението и се дължи на
механично пренасяне на текст от друго решение с копи-пейст.
Оттам нататък в това писмо всъщност се съдържа изложение
на становището на господин Манов във връзка с това решение.
Неговото недоумение относно начина, по който са гласували
малцинството, блокирали взимането, според него, на единственото
разумно

решение,

както

и

съображения,

че

Централната

избирателна комисия при постановяване на решенията си следва да
се води от духа и целите на закона, а не само от неговата буква.
Разбира се, този доклад също е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към:
10. Доклади по дела.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВВР10-13 от 4.10.2016 г. жалба до Върховния административен съд от
госпожа

Валентина

Василева

Василева

–

председател

на

Политическа партия „Единна народна партия“ срещу наше Решение
№ 3707 относно реда за предоставяне и разходване на средствата за
медийни пакети.
Жалбата е в папката на колегата Андреев от днешно заседание.
Жалбата се комплектува и в утрешния ден ще бъде изпратена в съда
за сведение.
Докладвам ви също така, че утре по жалбата на Българска
индустриално-аграрна партия срещу наше решение за заличаване на
регистрацията е образувано Дело № 11073 и е насрочено за утре от
11,00 ч., на което дело ще се яви колегата Пенев.
За сведение също така ви докладвам и жалба с вх. № ПВР-22195 от 4.10.2016 г., от Анна Асенова Пашанска и тя е до Комисията
за защита на личните данни с копие до Централната избирателна
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комисия с оплаквания, че се е намерила в списъка на инициативен
комитет Светлана Миндова Стоянова, без да е положила подписа си.
Докладвам ви я за сведение, тъй като тя вече е адресирана до
Комисията за защита на личните данни, която е компетентния
отговор да разгледа нейната жалба.
И също така ви докладвам към преписката на господин Райков
относно попълване състава на ОИК Тервел – Общинската
избирателна комисия е приложила две решения № 228, с което
отказва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на кметство
Кочмар, община Тервел, по подаден сигнал, че е член на
Управителния съвет на кооперация „Добруджа 92“. Това е
решението на Общинската избирателна комисия Тервел.
Другото е Решение № 229 и то е относно това, че също отказва
да прекрати предсрочно пълномощията на кмет на кметство Безмер.
И двете решения са за сведение. Решенията са от 26.09.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НР-22-3
от 3 октомври 2016 г. по електронната поща на Централната
избирателна комисия е постъпил сигнал от Деян Василев
Тодорински относно използване на личните му данни в списъка на
лицата, подкрепящи регистрация на партия, коалиция и инициативен
комитет за участие в информационно-разяснителната кампания.
Предлагам ви да я препратим на Комисията за защита на
личните данни по компетентност.
И втората е аналогична – отново по електронен път сме
получили жалба относно неправомерно използване на личните
данни. Жалбата е от Светлозар Красимиров Алексиев и ви
предлагам двете жалби да бъдат изпратени на компетентния орган –
Комисия за защита на личните данни с копие до подателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Солакова, която
упълномощавам и да води заседанието.
11. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ще ви
докладвам, първо, една докладна записка, свързана със сключения
договор за паркоместата. Моля да се запознаете, това е докладна
записка ЦИК-09-81 от 4.10.2016 г. във връзка с предишна докладна
записка от 17 септември 2016 г., проучено е становището на всеки
един, който ползва услугите по този договор и сключен договор, въз
основа

на

протоколно

решение,

подписан

за

Централната

избирателна комисия. Една допълнителна информация в тази
връзка. Моля да се запознаете, за да може да влезе в дневния ред на
следващо заседание.
Докладвам ви писмо, което получихме с № ЦИК-00-624 от
4.10.2016 г. Писмото е по електронната поща. От Националната
служба за охрана ни изпращат три проекта на договори, както
госпожа Мусорлиева, след проведен разговор между нея и
представител на Националната служба за охрана ни беше уведомила.
Аз лично ви предлагам на този етап да одобрим по принцип
направеното предложение да сключим договора с Националната
служба за охрана, с оглед и на утрешното заседание, което найвероятно ще започне след провеждането на жребия, за да може да се
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предприемат

действия

по

изпращането

на

уведомление

за

принципно съгласие и получаване във вида, в който да влезе на
заседание на Централната избирателна комисия за сключване на
договора и упълномощаване на председателя да подпише за
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По този въпрос коментари,
въпроси, становища?
Време за запознаване.
Колеги, явно ни трябва време да се запознаем и затова
предлагам да отложим точката за утрешното заседание.
Моля обаче за вашето внимание по отношение на писмо с вх.
№ НР-03-8 от 4.10.2016 г., а това е писмо от началника на отдел
„Административна регионална координация“ госпожа Веска Янева
от администрацията на Министерския съвет. Към писмото са
приложени два варианта на удостоверения за гласуване на друго
място, както и образец макет на публичен регистър за издадените
удостоверения. Всички те са по три екземпляра, за да можем да
върнем два екземпляра, одобрени след протоколно решение на ЦИК,
и в Централната избирателна комисия да си запазим по един
екземпляр.
Виждаме от писмото, че образците на удостоверения са в два
варианта. Разликата е в цвета на удостоверенията. Те са ни описали
фабрична номерация микротекст в съответствие с т. 3 и 4 от наше
Решение № 3451. Предлагат ни седемцифрена позиция на фабричния
номер както на удостоверения, така и на регистъра за издадените
удостоверения. Виждам, че на самите мостри позициите са пет,
може би ще обърнем внимание на това обстоятелство.
Това, което успяхме да направим, колегата Христов ми обърна
внимание, при копиране, тъй като знаете, че за новия избор за
президент и вицепрезидент, секционната избирателна комисия ще
снабди всеки един избирател с удостоверение за гласуване на друго
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място, със заверено копие от същото, с което той ще е упражнил
правото си на глас. Направихме копие. Оказва се, че условно
наречен син цвят, този цвят е по-добър при копиране, по-ясно е
копието, може след заседанието да минете да ги видите. Казвам
условно, защото приемам, че едното е зелено, другото синьо. Не съм
далтонист, но не мога да определя точния нюанс. Другото е по-бледо
и при по-некачествени копирни машини, може би ще създаде
затруднения на секционната избирателна комисия.
Виждате в писмото, изрично използват случая, за да ни кажат,
че съгласно чл. 6, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс, в
клаузите на договор МС-100 от 3.10.2016 г., сключен въз основа на
проведена

обществена

поръчка

в

администрацията

на

Министерския съвет, са предвидили клауза за контрол от страна на
Централната избирателна комисия.
Госпожа Богданова е написала на мострите, че е направила
проверка, съобразно нашия образец на изборна книга, тя е отразила
на бележката, че има съответствие между нашия образец и
представените предпечатни образци, или мостри.
Затова ви предлагам да изпратим писмо до администрацията
на Министерския съвет като приложим одобрени екземпляри два от
удостоверението в този по-тъмен цвят, както и два екземпляра от
мострите: регистър на издадените удостоверения. По един, както ви
казах, ще оставим тук.
По отношение на 7-цифрената позиция да изразим съгласие,
само да обърнем внимание, че на мострите позициите са пет.
Съобразно нашето решение за номер на избирателните секции,
първите две цифри предлагат да съответстват на номера на района.
Това, на което искам да обърнем внимание, че това е номерът
на района, за разлика от отразеното в писмото, че е номер на
областта.
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По отношение на клаузата, която вече е включена със сключен
договор, ви предлагам да не правим коментар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте
предложението.
Коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Заповядайте за съобщение, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, много ви моля да погледнете
в папка с моите инициали едно съобщение относно проверката в
списъците за подкрепа на регистрацията на партии, коалиции и
инициативни комитети. Съобщението е подготвено със съдействието
на „Информационно обслужване“, защото има запитвания от
граждани, които явно има някакво техническо неразбиране, когато
се активира персоналният идентификационен код. За яснота ви
предлагам да публикуваме на нашата страница съобщението със
съдържанието, което ви предлагам, както и в двете секции за
избирателите, съответно за гласоподавателите да има препращане
към пълното съдържание на това съобщение, защото след един-два
дни то ще слезе по-надолу и няма да е видимо, а там, където се
извършват

проверките,

винаги

да

е

на

разположение

на

избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

госпожо Нейкова.
Колеги, погледнете съобщението.
Колеги?

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,
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Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, преди да закрия днешното заседание, бих искала да
кажа, че т. 3, т. 4, т. 8а, т. 9, т. 11 и т. 12 от днешния дневен ред ще
бъдат пренесени за утрешния дневен ред.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание утре в 13,30 ч., като
припомням, че в 10,30 ч. предстои тегленето на жребиите.
(Закрито в 21,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

